








  
 

 รายงานประจําป 2549 สนพ.  

 

 
คํานํา 
 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานไดจัดทํารายงานประจําป ฉบับที่ 2 ข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานในการเสนอแนะ

นโยบายและแผนพลังงานที่ชวยแกปญหาวิกฤตดานพลังงานที่เกิดขึ้นในรอบป และสวนเกี่ยวของ 
 

ในรอบป พ.ศ. 2549 ที่ผานมา ทุกประเทศในโลกไดประสบปญหาราคาน้ํามันที่เพิ่มข้ึนอยางมาก โดยราคา

น้ํามันดิบในตลาดโลกไดปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนสงผลตอราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศไทย และ

กระทบตอราคาสินคาและบริการอื่นๆ ในทุกภาคสวนตามไปดวย เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนตอ

ภาวะการครองชีพของประชาชน และเรงแกไขปญหาดานพลังงานที่เกิดขึ้น ดังนั้นสํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงานไดรวมกับสวนราชการอื่นๆ เสนอแนะแนวทาง นโยบาย และมาตรการตางๆ รวมทั้งทางเลือก

พลังงานอื่นตามที่ไดสรุปไวแลวในรายงานประจําปฉบับนี้ 
 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําป พ.ศ. 2549 ฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนตอทุกภาคสวน และยินดีรับฟงความคิดเห็นที่มีตอรายงานฉบับนี้ เพื่อจะไดใชปรับปรุงรายงาน

ประจําปฉบับตอไปใหสมบูรณยิ่งๆ ข้ึน 

 
 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

มิถุนายน 2550 
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สารบญั 
  หนา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

 • วสิยัทศัน พันธกจิ และยทุธศาสตร 9 

 • ผูบรหิารสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 10 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบตัิงาน  

 • ผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ 14 

 • สถานการณพลงังานในป 2549 และแนวโนมป 2550 16 

 • นโยบายและแผนพัฒนาพลงังานของประเทศ 23 

 • การกาํกับดแูลกจิการพลงังาน 27 

 1. การกาํกับดแูลกจิการไฟฟา 27 

 2. การกาํกับดแูลกจิการกาซธรรมชาต ิ 28 

 3. การยกรางพระราชบญัญัตกิารประกอบกจิการพลงังาน 30 

 4. การปรบัปรงุและพัฒนากฎหมายกระทรวงพลงังาน 31 

  4.1 การแกไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัคิณะกรรมการนโยบาย 
  พลงังานแหงชาต ิพ.ศ. 2535 

31 

  4.2 การแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 32 

  4.3 การแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัคิวบคมุน้าํมันเชื้อเพลงิ 
  พ.ศ. 2542 

32 

  4.4 การแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัิการคาน้าํมันเชื้อเพลงิ 
  พ.ศ. 2543 

33 

 • การพยากรณความตองการไฟฟา 33 

 • การปรบัปรงุแกไขระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟาจากผูผลติไฟฟาพลงังาน 
 หมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (VSPP) 

34 

 • การกาํหนดสวนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟา (Adder) สาํหรบัผูผลติไฟฟา 
 พลงังานหมุนเวยีน 

36 

 • การรบัซือ้ไฟฟาจากผูผลติไฟฟารายเลก็ระบบ Cogeneration 38 

 • การจดัหาพลงังานไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน 39 

 1. การซื้อขายไฟฟาระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) 

39 

 2. การซือ้ขายไฟฟาระหวางไทยกบัสหภาพพมา 40 

 3. การซือ้ขายไฟฟาระหวางไทยกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี 41 

 4. การซือ้ขายไฟฟาระหวางไทยกบักัมพชูา 41 

 5. การซือ้ขายไฟฟาและแลกเปลีย่นพลงังานไฟฟากบัมาเลเซยี 41 
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สารบญั 
  หนา 
   

 • การปรบัโครงสรางอตัราคาไฟฟา 42 

 • การกาํกับคาไฟฟาตามสตูรอตัราคาไฟฟาโดยอตัโนมตั ิ 42 

 • นโยบายเปดเสรกีารจดัตัง้โรงงานผลติและจาํหนายเอทานอลเพือ่ 
 ใชเปนเชือ้เพลงิ 

43 

 • กาํกับดแูลอตัราคาบรกิารทอกาซธรรมชาต ิ 45 

 • กาํกับดแูลราคากาซปโตรเลยีมเหลว 46 

 • การปรบัระดบัเพดานอตัราเงินสงเขากองทุนน้าํมันเชื้อเพลงิ 47 

 • การทบทวนแผนอนรุกัษพลงังาน ระยะที ่3 (ในชวงป 2550 – 2554) 48 

สวนที่ 3 รายงานการเงิน  

 • งบแสดงฐานะการเงิน 54 

 • งบรายไดและคาใชจาย 55 

 • การวเิคราะหงบแสดงฐานะการเงิน 68 

   

สวนที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
  พ.ศ. 2540 
 1. การดาํเนินการตามมาตรา 7 74 

 2. การดาํเนินการตามมาตรา 9 74 

 3. เสรมิสรางความรู ความเขาใจ 75 

 4. สถติกิารใชบรกิาร และเรือ่งรองเรยีนของประชาชนทีม่ีตอหนวยงาน 75 
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พันธกจิ 

วสิยัทศัน 

เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ 
ที่ตั้งมั่นในหลักการ คํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม มี
การดําเนินการที่โปรงใส เนนการมีสวนรวม และเปนเครือขายเปนองคกร
เรียนรูที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและสากล 

 
พฒันานโยบาย แผน และมาตรการดานพลงังาน 

 

ตดิตามประเมนิผลการพฒันาพลงังานของประเทศ 

ยทุธศาสตรและกลยุทธ 
การดําเนินงาน 

 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   (สนพ.) 
 

♦ การพฒันานโยบายการจดัการพลงังาน 

♦ การพฒันานโยบายการเพิม่บทบาทของ
ภาคเอกชนเพือ่สงเสรมิการแขงขนั 

♦ การพฒันานโยบายราคาพลงังาน 

♦ การพฒันานโยบายการอนรุกัษพลงังาน 

♦ การพฒันานโยบายดานพลงังานหมุนเวยีน 

♦ การพฒันานโยบายสิง่แวดลอมพลังงาน 

♦ การเสรมิสรางการมสีวนรวมของประชา
สงัคมในกระบวนการกาํหนดนโยบาย 

♦ การเผยแพรและใหบรกิารขอมลูพลังงาน 

♦ การพฒันาระบบบรหิารจดัการ 

 

ประสานงานการนาํนโยบายพลังงานไปสูการปฏบิตั ิ

เสรมิสรางความรวมมอืกบันานาชาต ิในการจดัการ
พฒันา และสงเสรมิการอนรุกัษพลงังานและการใช
พลังงานอยางมปีระสทิธภิาพ 
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นายวรีะพล  จริประดษิฐกลุ 
ผูอาํนวยการ 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

นายชวลติ  พชิาลยั 
รองผูอาํนวยการ 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

นายอดลุย  ฉายอรณุ 
รองผูอาํนวยการ 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

10
 

ผูบริหารสํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
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นายสทิธโิชต ิ วนัทวนิ 

ผูอาํนวยการสาํนักนโยบายและแผนพลงังาน 

และดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการสาํนกัความรวมมอื 

ระหวางประเทศ  สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน

11

นางสาวนฤภทัร  อมรโฆษติ 
ผูอาํนวยการสาํนกัวเิคราะหแผนพลงังาน 

  

นางเอมอร  ชพีสมุล 
เลขานกุารกรม 

ผูบริหารสํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน 







 

สวนที่ 2 
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ผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 

 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติราชการ 
 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ 50 4.6800 

1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุตามเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรของกระทรวง 

30 4.6933 

1.1 สัดสวนอัตราการเติบโตของการใชพลังงานตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 1.50 5.0000 
1.2  ระดับความสําเร็จในการผลักดันใหมีการใช NGV ในภาคคมนาคมและขนสง  4.0000 

 1.2.1 จํานวนรถยนตท่ีใช NGV 0.60 5.0000 
 1.2.2 จํานวนสถานีบริการ NGV 0.60 3.0000 

1.3 อัตราการหาปริมาณสํารองทดแทนปริมาณท่ีผลิต (Reserve Replacement Ratio , RRR) 3 4.4500 
1.4 รอยละของระดับไฟฟาสํารอง 1.80 5.0000 
1.5 ความมั่นคงของระบบสายสงไฟฟา  5.0000 

 1.5.1 คาเฉล่ียของจํานวนครั้งท่ีไฟฟาดับ (AIF) (คร้ัง/จุดจายไฟ) 0.60 5.0000 
 1.5.2 คาเฉล่ียของระยะเวลาที่ไฟฟาดับ (AID) (นาที/จุดจายไฟ) 0.60 5.0000 

1.6 การปรับปรุงหลักเกณฑ  4.5000 
 1.6.1 การกําหนดอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 0.75 4.0000 
 1.6.2 การกําหนดราคา LPG 0.75 5.0000 

1.7 รอยละของปริมาณน้ํามันท่ีมีการขนสงโดยใชระบบทอตอปริมาณน้ํามันท้ังหมด 3 5.0000 
1.8 จํานวนขอตกลงหรือธุรกรรมกับรัฐบาลหรือผูประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 1.50 5.0000 
1.9 การใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น  4.2532 

 1.9.1 หนวยไฟฟาท่ีผลิตได 3 5.0000 
 1.9.2 ปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได 3 3.1330 
 1.9.3 รอยละของการศึกษาสํารวจการใชพลังงานทดแทนเชิงความรอน 1.50 5.0000 

1.10 การสงเสริมการผลิตไบโอดีเซล  5.0000 
 1.10.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย 1.50 5.0000 
 1.10.2 ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังโครงการไบโอดีเซลชุมชน 1.50 5.0000 

1.11 พัฒนากระทรวงพลังงานสูกระทรวงสมรรถนะสูง (HPO) 3.30 5.0000 
1.12 ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนยบริการรวม 1.50 5.0000 

2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุตามเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรของกลุมภารกิจ 

- - 

3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุตามเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

20 4.6600 

3.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนดเกณฑและจัดทําฉลากรถยนตประหยัดพลังงาน 4 5.0000 
3.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอนดานพลังงาน ระดับประถม

และมัธยมศึกษา 
4 3.5000 

3.3 ระดับความสําเร็จในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนอนุรักษพลังงาน 4 5.0000 
3.4 ระดับความสําเร็จในการจัดทําตัวแบบทางเศรษฐศาสตร เพ่ือใชในการติดตามภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับพลังงาน 
4 5.0000 

3.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทํานโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 4 4.8000 
4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ยกเลิกตามมติ

อ.ก.พ.ร. 
มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10 5.0000 

5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 5.0000 
6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ระบบราชการ 
3 5.0000 

7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4 5.0000 

7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.50 5.0000 

7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 2.50 5.0000 
7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด 
- ไมมีสํานวนที่ 

ปปช. ขอทราบ 
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ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 3.8000 

8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน1 

3 1.0000 

9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ 

2 5.0000 

10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

3 5.0000 

11 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 2 5.0000 
12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   
มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 23 4.8626 

13 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น   
ยุทธศาสตร 

3 4.8133 

13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรู เ พ่ือสนับสนุนประเด็น  
ยุทธศาสตร 

0.50 5.0000 

13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 1 4.4400 
13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
1.50 5.0000 

14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวน
ราชการ 

4 4.8750 

15 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู
การปฏิบัติ 

10 4.7900 

15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด  4.6500 
 1) ระยะเวลาการสงงาน 1 5.0000 
 2) ความครบถวนของงาน 5 4.5800 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

4 5.0000 

16 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 3 5.0000 
17 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
- ไมมี กม. ให

ดําเนินงาน 
18 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
3 5.0000 

19 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง - สวนราชการ
ไมไดเลือก
ตัวชี้วัดนี ้

20 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล 

- สวนราชการ
ไมไดเลือก
ตัวชี้วัดนี ้

  93 4.6649 

 
ผลคะแนน ณ มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 
หมายเหตุ : 1. หมายถึง ตัวชี้วัดท่ียังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง 

2. หมายถึง ตัวชี้วัดท่ียังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลท่ีสวนราชการจัดเก็บเอง  
3. หมายถึง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
4. หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีผลคะแนนยังไมสมบูรณ โดยขอใหสวนราชการจัดสงขอมูลมาเพิ่มเติม 

หรืออยูระหวางการอุทธรณ 
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สถานการณพลังงานในป 2549 และแนวโนมป 2550 
 

  
1. ภาพรวมพลังงานป 2549  
 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานเศรษฐกิจ

ไทยในป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.0 อัตราเงินเฟอ

อยูที่ระดับ 4.7  ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเล็กนอย 

โดยมีการสงออกเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในป 

2549  สภาวะทางเศรษฐกิจไทยสงผลตอภาพรวม

การใชพลังงานของประเทศในป  2549  โดย

สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

การใช การผลิต การนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน

5.04.56.37.15.3GDP (%)

-0.9-1.113.88.96.2การนําเขา (สุทธ)ิ

3.09.60.76.36.2การผลิต

1.34.57.35.46.6การใช

อัตราการเปล่ียนแปลง (%)
6364686462การนําเขา / การใช (%)

971980988868797การนําเขา (สุทธ)ิ

765743676671631การผลิต

1,5401,5201,4501,3511,282การใช

25492548254725462545

หนวย: เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน

 

 1.1 การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน 

อยูที่ระดับ 1,540 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอ

วัน เพิ่มข้ึนรอยละ 1.3 โดยการใชน้ํามันลดลงจาก

ปกอนรอยละ 2.4 เนื่องจากราคาน้ํามันทรงตัวอยู

ในระดับสูง การใชกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึนรอยละ 1.1 

การใช ลิกไนตลดลงจากปกอนรอยละ  13.7 

ในขณะที่การใชถานหินนําเขาเพิ่มข้ึนจากปกอน

รอยละ 33.6 เนื่องจากบริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนและใชถาน

หินนําเขาเปนเชื้อเพลิงเริ่มผลิตตั้งแตเดือนเมษายน 

2549 การใชไฟฟาพลังน้ํา/ไฟฟานําเขาเพิ่มข้ึนจาก

ปกอน รอยละ 35.2 เนื่องจากปนี้มีปริมาณน้ําอยูใน

ระดับสูง ประกอบกับการนําเขาไฟฟาจาก สปป.

ลาว และมาเลเซียเพิ่มข้ึนมาก สําหรับสัดสวนการ

ใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนนั้น น้ํามันมีสัดสวน

การใชมากที่ สุดรอยละ  44 รองลงมาเปนกาซ

ธรรมชาติรอยละ 37 ลิกไนต/ถานหินนําเขา รอยละ 

16 และพลังน้ํา/ไฟฟานําเขารอยละ 3  
การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน 

35.22.4-12.1-3.416.0พลังนํ้า/ไฟฟานําเขา

-13.74.618.4-14.4-0.4ลิกไนต

33.613.85.927.013.2ถานหนิ

1.19.23.37.28.6กาซธรรมชาติ

-2.40.410.15.95.2นํ้ามัน

1.34.87.35.46.6การใช

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

4433323638พลังนํ้า/ไฟฟานําเขา

109125119101118ลิกไนต

143107948970ถานหนิ

572566518502468กาซธรรมชาติ

673689687624589นํ้ามัน

1,5401,5201,4501,3521,282การใช

25492548254725462545

หนวย: เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน

 

 1.2 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย
ข้ันตน  อยูที่ ระดับ  765เ เทียบเทาพันบาร เรล

น้ํามันดิบตอวัน เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 3.0 โดย

การผลิตน้ํามันดิบ คอนเดนเสท และไฟฟาพลังน้ํา

เพิ่มข้ึนมาก แตการผลิตลิกไนตของภาคเอกชน

ลดลงมากเชนกัน เนื่องจากบริษัท ลานนารีซอรสเซส 

จํากัด (มหาชน) หยุดทําการผลิตเพราะปริมาณ

สํารองลิกไนตหมด 
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การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 

40.2-3.6-18.4-2.219.3ไฟฟาพลังน้ํา

-14.812.26.5-8.20.8ลิกไนต

2.76.22.56.04.5กาซธรรมชาติ

8.31.98.816.63.6คอนเดนเสท

13.233.2-11.227.522.1น้ํามันดิบ

3.09.90.76.36.2การผลิต

อตัราการเปลี่ยนแปลง (%)

3525263233ไฟฟาพลังน้ํา

109129115108117ลิกไนต

423412388378357กาซธรรมชาติ

6963625749คอนเดนเสท

129114869676น้ํามันดิบ

765743676671631การผลิต

25492548254725462545

หนวย: เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน

 
 1.3 การนําเขา (สุทธิ) พลังงานเชิง
พาณิชยข้ันตน มีจํานวน 971 เทียบเทาพันบารเรล

น้ํามันดิบตอวัน  ลดลงจากปกอนรอยละ  0.9 

เนื่องจากตลอดชวงป 2549 ราคาน้ํามันดิบและ

น้ํามันสําเร็จรูปอยูในระดับสูงมากทําใหความ

ตองการน้ํามันภายในประเทศลดลง การนําเขา

น้ํามันดิบใกลเคียงกับปกอนแตการสงออกน้ํามัน

สําเร็จรูปเพิ่มข้ึนรอยละ 78.8 และทําใหสัดสวนการ

นําเขาตอการบริโภคลดลงจากรอยละ 64 ในป 

2548 เปนรอยละ 63 ในปนี้ แมวาปริมาณการ

นําเขาพลังงานจะลดลงแตมูลคาเพิ่ม ข้ึนจาก

สาเหตุของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกป 2549 อยู

ในระดับสูงมากทําใหมูลคานําเขาอยูที่ ระดับ 

915,831 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 16.5 เมื่อเทียบ

กับป 2548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25492548254725462545การนําเขา

915,831785,976592,148432,956360,189รวม

8,2947,1145,6594,1594,474ไฟฟา
18,89615,42212,2759,3707,872ถานหิน
74,60562,82746,05342,63535,073กาซธรรมชาติ
60,25355,68041,53330,73525,817นํ้ามันสําเร็จรูป

753,783644,933486,627346,057286,953นํ้ามันดิบ

มูลคาการนําเขาพลังงาน

หนวย: ลานบาท

 

2. สถานการณพลังงานแตละชนิด 
 

 2.1 การใชน้ํามันสําเร็จรูป มีปริมาณ    

รวม 706 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ   

1.8 เนื่องจากราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูใน 

ระดับสูง  และมาตรการประหยัดพลังงานของ

ภาครัฐ ซึ่งสงผลใหประชาชนหันมาใชเชื้อเพลิง

ทางเลือกอื่นแทนน้ํามัน เชน กาซ NGV และไบโอ

ดีเซลชุมชนที่มีการใชอยางแพรหลายในชนบท 
 

การใชน้ํามันสําเร็จรูป 

หนวย: พันบารเรลตอวัน

*ไมรวมการใช LPG ที่ใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี

-1.80.19.7706719718รวม

14.18.11.5867570LPG*

-5.62.321.5101107104น้ํามันเตา

5.21.112.7787473เครื่องบิน

-7.4-8.6-350.340.370.40กาด

-6.2-0.111.8317338338ดีเซล

-34.3-24.5-3.6253951-95

83.41,032.12,214.320121-แกสโซฮอล

-7.9-3.7-1.7465052พิเศษ

4.5-6.41.7787580ธรรมดา 91

-0.4-5.30.3124125132เบนซิน

254925482547

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

254925482547ชนิด

 

  2.1.1 น้ํามันเบนซิน การใชน้ํามัน

เบนซินเปนเชื้อเพลิงในรถยนต มีปริมาณ 124           

พันบารเรลตอวัน ใกลเคียงกับปที่แลว เนื่องจาก

ระดับราคาสูงจากการประกาศลอยตัวราคาน้ํามัน 
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เบนซินตั้งแต 21 ตุลาคม 2547 เปนตนมา ทําให

ประชาชนสวนหนึ่งหันไปใชเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ 

เพื่อทดแทนน้ํามันไดแก LPG และ NGV สงผลให

การใช LPG ในรถยนตเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 51.6 และ 

NGV เพิ่มข้ึนรอยละ 68.8 จํานวนรถที่ติดตั้ง NGV 

มีจํานวนทั้งสิ้น 25,371 คัน และมีสถานีบริการ 99 

สถานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2549 โดยใน ป 

2550 กําหนดเปาหมายรถเครื่องยนตเบนซินที่

ติดตั้ง NGV มีจํานวนทั้งสิ้น 60,850 คัน และมี

สถานีบริการ 270 สถานี 

 

จํานวนสถานีบรกิาร

• เปดบรกิารแลว 99 สถานี 
- กทม.+ปรมิณฑล     69 สถานี
- ภมูิภาค                    30 สถานี

ปรมิาณจําหนาย/การทดแทน

ปรมิาณการจําหนายกาซ NGV 
14.0 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

ท่ีมา: ปตท. ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 49

 สรุปผลการดําเนนิงาน แผนการสงเสริม NGV

จํานวนสถานบรกิารติดตั้ง

104 บรษิทั

สถานบรกิารรบัรองการติดต้ัง

26 แหง

จาํนวนรถ NGV

- รถเกงบาน/รถหนวยงาน 15,993 คนั 
- รถแทก็ซ่ี                          8,277 คนั
- รถตุกตุก                              360 คนั
- รถโดยสาร ขสมก. 93 คนั
- รถนํารองดเีซล           153 คนั
- อ่ืนๆ                                     495 คนั

รวมทัง้สิ้น 25,371   คนั

 

  2.1.2 แกสโซฮอล ปริมาณการใช

เพิ่มจาก 12 พันบารเรลตอวันในป 2548 เปน 20 

พันบารเรลตอวันในปนี้ หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 83.4  

ทั้งนี้ตลอดป 2549 ปริมาณการผลิตจะอยูที่ระดับ 

20-22 พันบารเรลตอวัน ไมสามารถเพิ่มข้ึนได

เนื่องจาก Ethanol ที่จะนํามาผสมมีจํานวนจํากัด 

ทําใหรัฐบาลไดประกาศเลื่อนการยกเลิกการใช

น้ํามันที่เติมสาร MTBE ออกไปกอนจนกวาจะมี  

Ethanol เพียงพอที่จะทดแทน MTBE ได โดยคาด

วาในป 2550 โรงงานสามารถผลิต Ethanol ได

เพียงพอกับความตองการ  การใชน้ํามันแกส 

 

โซฮอลก็จะเพิ่มข้ึนเนื่องจากประชาชนใหการ

สนับสนุนอยางดี 
 

  2.1.3 น้ํามันดีเซล มีปริมาณการ

ใชรวม 317 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 6.2 

สาเหตุสําคัญมาจากผลการลอยตัวราคาขายปลีก

ในเดือนกรกฎาคมของป 2548 ซึ่งสงผลใหราคา

น้ํามันดีเซลสูงขึ้นมากและทําใหเกิดการชะลอตวัลง

ของการใชดีเซลอยางมาก ประกอบกับปญหาน้าํทวม

ในหลายจังหวัดของประเทศ ทําใหการใชดีเซลใน

ภาคขนสงชะลอตัวลง 
 

  2.1.4 LPG การใชเพิ่มข้ึนรอยละ 

14.1 (ไมรวมการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม  

ปโตรเคมี) เปนการขยายตัวของการใช LPG ใน

รถยนตเปนหลัก โดยปนี้มีการขยายตัวเพิ่มสูงถึง

รอยละ 51.6 เนื่องจากระดับราคาน้ํามันเบนซินสูง

ทําใหผูใชรถยนตสวนหนึ่งหันมาใช LPG ทดแทน  

การใชในครัวเรือนเพิ่มข้ึนรอยละ 7.3 และการใชใน

อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนรอยละ 13.6 
 

การใชกาซ LPG รายสาขา

หนวย : ลานกิโลกรัม

14.2

51.6

13.6

7.3

อัตราการ
เปล่ียนแปลง

(%)

2,690.8

458.7

510.9

1,721.2

2549

302.6225.0รถยนต

449.8440.7อุตสาหกรรม

2,356.52,178.9รวม

1,604.11,513.2ครัวเรือน

25482547
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 2.2 การใชกาซธรรมชาติ ในป 2549 

การใชอยูที่ระดับ 3,185 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 1.1 โดยเปนการใชเพื่อ

ผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 74 ใชเปนวัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอื่นๆ (โพรเพน อีเทน 

และ LPG) รอยละ 16 และที่เหลือรอยละ 9 ใชเปน

เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง (%)

3,185

527
301

2,357

2549

3,149

491
259

2,399

2548

2,884

389
251

2,244

2547
25492548

2549
สัดสวน
(%)

25462545

1.19.21002,7912,603รวม

7.326.216385355อุตสาหกรรมป
โตรเคมีและ
อ่ืนๆ

16.33.29218199อุตสาหกรรม
-1.76.9752,1882,049ผลิตไฟฟา*

การใชกาซธรรมชาติรายสาขา

หนวย: ลานลูกบาศกฟุต/วัน

* ใชใน EGAT, EGGO, ราชบุรี(IPP), IPP, SPP

 

 2.3 การใชลิกไนต/ถานหิน ในป 2549   

การใชอยูที่ระดับ 30 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 2.5       

โดยการใชลิกไนตลดลงรอยละ 10.2 เนื่องจาก            

อุปทานภายในประเทศนอยลงจากการที่บริษัท 

ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต 

ขณะที่การใช ถานหินนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 33.6 

เพื่อทดแทนลิกไนตภายในประเทศและการใชเปน

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของบริษัท บีแอลซีพี

เพาเวอร จํากัด ที่เร่ิมดําเนินการเมื่อตนป 2549  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2549

10033.6119การใชถานหิน

83-4.61617ผลติกระแสไฟฟา(กฟผ.)

สัดสวน(%)อัตราเพิ่ม(%)ปริมาณ
2548

2.53030ความตองการ

3067.032
ผลติกระแสไฟฟา
(SPP และ IPP)

7022.986อุตสาหกรรม

17-31.334อุตสาหกรรม

100-10.21921การใชลิกไนต

การใชลิกไนต/ถานหิน

หนวย: ลานตัน

 

 

3. ไฟฟา 
 

 3.1 กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟา ณ วันที่ 

31 เดือนธันวาคม 2549 อยูที่ 27,107 เมกะวัตต 

ความตองการไฟฟาสูงสุดในปนี้เกิดขึ้นในเดือน 

พฤษภาคมที่ระดับ 21,064 เมกะวัตต สูงกวาปกอน 

526 เมกะวัตต คาตัวประกอบไฟฟาเฉลี่ย (Load 

Factor) อยูที่รอยละ 76.9 และกําลังผลิตสํารอง

ไฟฟาต่ําสุด (Reserved Margin) อยูที่รอยละ 22.1 
 

 3.2 การผลิตไฟฟา ปริมาณการผลิต      

และการรับซื้อของ กฟผ. ในป 2549 มีจํานวน 

141,919 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 

5.3 โดยมีสัดสวนการผลิตตามเชื้อเพลิงชนิดตางๆ 

ดังนี้ จากกาซธรรมชาติรอยละ 67 ลิกไนต/ถานหิน

รอยละ 17 จากพลังน้ํารอยละ 6 จากน้ํามันรอยละ 5 

และจากการนําเขารอยละ 5 
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17%

5%

67%

6% 5%

สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงตางๆ 

กาซธรรมชาติ

ลิกไนต/ถานหิน

พลังน้ํา
นําเขาและอ่ืน ๆ 

นํ้ามนั 

ป 2549

 

 3.3 การใชไฟฟา ปริมาณการใชไฟฟา

รวมทั้งประเทศ ในป 2549 อยูที่ระดับ 127,237           

กิกะวัตตชั่วโมง ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 

5.5 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปกอนตาม

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยปนี้ที่ชะลอตัวลง 

โดยเฉพาะในชวงครึ่ งปแรกการใชขยายตัว

ประมาณ รอยละ 4 และไดปรับสูงขึ้นเล็กนอย

ในชวงครึ่งปหลัง  แบงเปนการใชในเขตนครหลวง 

41,482 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 3.4 เขต

ภูมิภาค 83,268 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 6.6  

และการใชจากลูกคาตรงของ กฟผ. 2,487 กิกะวัตต

ชั่วโมง เพิ่มข้ึน รอยละ 3.2  
 

ปริมาณการใชไฟฟา 

3.213.29.20.32,4872,4092,1281,949ลูกคาตรง EGAT

7.6

9.0

5.1

2547

6.8

8.6

4.1

2546

5.55.5127,237120,637114,326106,208รวม

6.66.983,26878,11873,07867,033ภูมิภาค

3.42.541,48240,11139,12037,226นครหลวง

25492548

อตัราการเปลี่ยนแปลง (%)
2549254825472546

หนวย : กิกะวัตต-ชั่วโมง

 
  

 

 
 3.4 การ ใช ไฟฟ า ในสาขาการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีสัดสวนการใชมากที่สุด       

คิดเปนรอยละ 45 ของการใชไฟฟาทั้งประเทศ โดย

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 5.8 สาขาธุรกิจ เพิ่มข้ึน

รอยละ 5.1 บานและที่อยูอาศัย เพิ่มข้ึนรอยละ 5.5 

สาขาเกษตรลดลงรอยละ 3.7 เนื่องจากเกิดภาวะ

น้ําทวมในหลายจังหวัดเปนเวลานาน และสาขา

อ่ืนๆ เพิ่มข้ึนรอยละ 5.8 
 

ปริมาณการใชไฟฟารายสาขา 

5.55.5127,237120,637114,326106,208รวม

5.86.211,38510,81510,0459,019อื่นๆ

-3.71.7240250245228เกษตรกรรม

5.86.156,99553,89450,81148,294อุตสาหกรรม

5.15.231,70230,16428,68725,337ธุรกิจ

5.54.026,91525,51424,53823,330บานและที่อยูอาศัย

25492548

อัตราการเปล่ียนแปลง (%)
2549254825472546สาขา

หนวย : กิกะวัตต-ชั่วโมง

 
 
4. แนวโนมการใชพลังงานป 2550 
 

 จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย 

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    

และสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาในป 2550 

เศรษฐกิจจะขยายตัวรอยละ 4.0-5.0 เนื่องจาก

ราคาน้ํามันแมจะลดลงแตยังคงทรงตัวอยู ใน

ระดับสูง คาเงินบาทแข็ง  โดยคาดวาในป 2550 นี้

จะมีขอจํากัดดานการสงออกและการลงทุนที่ยัง   

ไมฟนตัว เต็มที่  สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จึงประมาณ

การความตองการพลังงานของประเทศในป 2550 

ภายใตสมมุติฐานดังกลาวพอสรุปไดดังนี้ 
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 4.1 คว า มต อ ง ก า รพลั ง ง า น เ ชิ ง
พาณิชย  คาดวาจะอยูที่ระดับ 1,636 พันบารเรล

น้ํามันดิบตอวัน เพิ่มข้ึนจากป 2549 รอยละ 5.1 

โดยความตองการพลังงานเกือบทุกชนิดเพิ่มข้ึน 

ยกเวนไฟฟาพลังน้ํา/ไฟฟานําเขาลดลงรอยละ 13.3 

จากป 2549 ซึ่งเปนปที่มีปริมาณน้ํามากเปนพเิศษ 
 

ประมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน 

-13.335.22.1-12.1-3.4พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา

13.48.68.912.1-14.4ลิกไนต/ถานหิน

7.02.38.93.37.2กาซธรรมชาติ

1.7-2.40.110.15.9น้ํามัน

5.11.84.57.35.4การใช

อตัราการเปล่ียนแปลง (%)

3944333236พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา

288252232213190ลิกไนต/ถานหิน

622579566518502กาซธรรมชาติ

688673689687624น้ํามัน

1,6361,5481,5201,4501,351การใช

2550f2549254825472546

หนวย: เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน

 
  การใชน้ํามันสําเร็จรูป คาดวาจะเพิ่ม

เล็กนอยรอยละ 1.7 โดยประมาณการวาความ

ตองการน้ํามันสําเร็จรูปทุกชนิดเพิ่มข้ึนยกเวน

น้ํามันเตา การใชลดลงรอยละ 8.5 เนื่องจาก กฟผ. 

ลดการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงลงถึงรอยละ 35.6 

จากระดับ 1,918 ลานลิตรในป 2549 เหลือ 1,236 

ลานลิตรในป 2550 เพราะในปหนา ปตท. สามารถ

จัดหากาซธรรมชาติให กฟผ. ไดมากขึ้น อีกทั้ง

บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จํากัด ที่ใชถานหินนําเขา

เปนเชื้อเพลิงจะสามารถผลิตไดเต็มที่ต้ังแตตนป 

2550 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.04.71.14,7524,5384,314กาด+เครื่องบิน

40,959

4,983

5,851

18,371

7,215

2549

1.7-1.80.141,84541,725รวม

6.214.18.15,2684,364LPG*

-8.5-5.62.35,4366,205น้ํามนัเตา

2.4-6.2-0.118,90719,594ดีเซล

3.2-0.4-5.37,4837,248เบนซนิ

2550f25492548

อัตราการเปล่ียนแปลง (%)
2550f2548ชนิด

ประมาณการการใชนํ้ามันสําเร็จรูป 

หนวย: ลานลิตร

*ไมรวมการใช LPG ท่ีใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี

 

  ในชวง 1-2 ปที่ผานมา การใชน้ํามัน

เบนซินและดีเซลไดลดลงมาตลอดอยูในระดับ      

ที่คงที่พอสมควรแลว ดังนั้นจึงคาดวาในป 2550 

การใชน้ํามันเบนซินและดีเซลจะเพิ่มสูงขึ้นแมวา

ราคาน้ํามันในปหนาจะยังคงทรงตัวอยูในระดับสูง

ก็ตาม โดยคาดวาการใชน้ํามันเบนซินจะเพิ่มข้ึน

รอยละ 3.2 และการใชน้ํามันดีเซลเพิ่มข้ึนรอยละ 

2.4 ซึ่งเปนอัตราที่ ไม สูงนักเนื่องจากผู ใชรถมี

ทางเลือกการใชเชื้อเพลิงอื่นทดแทนน้ํามัน ไดแก 

LPG และ NGV สําหรับการใช LPG ในรถยนตคาด

วาอัตราเพิ่มของการใชจะชะลอตัวลงจากป 2549 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดการชดเชยราคา 

LPG  ทําใหราคาสูงขึ้นและรถแท็กซี่สวนหนึ่งจะหัน

ไปใช NGV  มากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลดังนั้นจึง 

คาดวาการใช LPG ในรถยนตจะเพิ่มข้ึนรอยละ 10.9 
 

 4.2 กาซธรรมชาติ  คาดวาปริมาณ

ความตองการในป 2550 จะเพิ่มข้ึนจากป 2549 

รอยละ  7.0 โดยการใชมีจํานวน  3,460 ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวัน  เนื่องจากการผลิตภายใน 

ประเทศจะเพิ่มข้ึนจากแหลง ภูฮอมจํานวน 80-100 

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจากแหลง JDA ที่   
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คาดวาจะเริ่มผลิตในชวงเดือนพฤษภาคม 2550 

เปนตนไป โดยปริมาณการผลิตสูงสุดอยูที่ระดับ 

200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน นอกจากนั้นยังมีการ

นํา เขาจากพมา เพิ่ม ข้ึนจากระดับ  878 ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวันในป  2549 เปน  921 ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวันในป 2550 
 

 4.3 การใชลิกไนต/ถานหินนําเขา จะยัง 

คงเพิ่มข้ึนในระดับสูงถึงรอยละ 13.4 เนื่องจาก

บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จํากัด ที่ใชถานหินนําเขา

เปนเชื้อเพลิงไดเร่ิมทําการผลิตในชวงป 2549 จะ

สามารถผลิตเต็มกําลัง 1,400 เมกกะวัตต ในป 

2550 ซึ่งคาดวาจะใชถานหินจํานวน 3.5 ลานตัน 

สําหรับการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมมี

แนวโนมเพิ่มข้ึนมากเชนกัน 
 

 4.4 ไฟฟา คาดวาการผลิตและการซื้อ

ไฟฟาของ กฟผ. จะเพิ่มข้ึนเปน 149,471 กิกกะ

วัตตชั่วโมง เพิ่มข้ึนรอยละ 5.5 โดยการผลิตไฟฟา

จากกาซธรรมชาติและถานหิน/ลิกไนตจะเพิ่มข้ึน

มาก เนื่องจาก ปตท. สามารถจัดหากาซธรรมชาติ

ให กฟผ. เพิ่มข้ึน และบริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร 

จํากัด สามารถผลิตไดเต็มที่ ขณะที่ปริมาณการ

ผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา น้ํามันเตา และการนําเขา

ไฟฟาจะลดลง 
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 นโยบายและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ 

   จากปญหาวิกฤติราคาพลังงานในชวงที่ผานมาไดสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

โดยรวม อยางไรก็ตาม กระทรวงพลังงานไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และไดมีการปรับ   

ยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น โดยการเรงดําเนินการยุทธศาสตรดาน  

พลังงานเพื่อการแขงขันของประเทศ ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

    1. ยุทธศาสตรการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดกําหนดเปาหมายลดคาความยืดหยุน

ดานพลังงานของประเทศลงจากเดิม 1.4 : 1 ใหเหลือ 1 : 1 ภายในป 2550 โดยมุงเนนการปรับโครงสรางใน

สาขาขนสงและอุตสาหกรรมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน พรอมทั้งนํามาตรการ

ทางดานภาษีมาใชเพื่อสรางแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นในทั้ง 2 ภาคสวน 
 

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทน มีเปาหมายใหเพิ่มสัดสวนพลังงานทดแทนจาก

เดิมรอยละ 0.5 ของพลังงานเชิงพาณิชย ในป 2545 เพิ่มเปนรอยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชย ภายในป 

2554 โดยกําหนดสัดสวนใหโรงไฟฟาที่กอสรางใหมจะตองผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรารอยละ 4 

และกําหนดมาตรการจูงใจเพื่อใหมีการรับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทนมากขึ้น พรอมทั้งสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนที่ประเทศมีศักยภาพสูง ตลอดจน สนับสนุนใหชุมชนรวมเปนเจาของโรงไฟฟา

ที่ผลิตจากพลังงานทดแทน เปนตน 
 

    3. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยดานไฟฟาไดกําหนดเปาหมายใหมี

กําลังผลิตไฟฟาที่เพียงพอตอความตองการใช ไมใหเกิดไฟฟาดับหรือไฟฟาตก หรือมีไฟฟาสํารองเกินความจําเปน 

และมีโครงสรางราคาคาไฟฟาที่เหมาะสมเปนธรรม ตลอดจน คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตอชุมชนและทองถิ่น โดยให กฟผ. รับผิดชอบระบบการผลิตและระบบสงไฟฟา รวมทั้งรับผิดชอบจัดตั้งกองทุน

เพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟา สําหรับดานปโตรเลียมไดกําหนดเปาหมายการสํารองกาซธรรมชาติจาก

แหลงในประเทศใหเพียงพอตอความตองการใชไดนานอีก 30 ป  และยืดระยะเวลาการสํารองพลังงานของ

ประเทศจาก 30 ป เปน 50 ป โดยดําเนินการสงเสริมการสํารวจและผลิตในประเทศ และประสานความรวมมือ

กับประเทศตางๆ ในภูมิภาค รวมทั้ง สงเสริมให ปตท. ปตท.สผ. และเอกชนไทยทีม่ศัีกยภาพไปลงทนุดานพลงังาน

ในตางประเทศ 
 

    4. ยุทธศาสตรการปรับประเทศใหเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค โดยมีเปาหมายที่จะ

พัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการคาขายพลังงาน โดยปรับโครงสรางและบทบาทจากผูซื้อเปนผูคาพลังงาน 

โดยปรับปรุงระบบและโครงสรางภาษีอากรในระบบการคาน้ํามัน การพัฒนาใชโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูใหเต็ม 
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ประสิทธิภาพทั้งในสวนของระบบเครือขายสายสงไฟฟา ระบบเครือขายทอกาซ ระบบขนสงน้ํามันทางทอ 

ระบบคลังน้ํามันสํารอง และระบบเครือขายพลังงานอื่นๆ ระหวางประเทศ เปนตน 
 

    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 รัฐบาลพล.อ. สุรยุทธ.จุลานนท นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย

รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และในสวนของนโยบายดานพลังงานเปนดังนี้  
 

“จะสงเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน การพัฒนาและใชประโยชนพลังงานทดแทน การสํารวจ
และพัฒนาแหลงพลังงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ  รวมถึงเขตพัฒนารวมกันกับประเทศเพื่อนบาน การสงเสริมการใช
พลังงานสะอาด  การกําหนดโครงสรางราคาพลังงานที่เหมาะสม และการปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม  
โดยแยกงานนโยบายและการกํากับดูแลใหมีความชัดเจน รวมทั้งสงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานในระยะยาว และการศึกษา
วิจัยพลังงานทางเลือก”  
 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน กระทรวงพลังงานไดจัดทํานโยบายและแผนพัฒนา

พลังงานของประเทศ โดยแบงนโยบายพลังงานออกเปน 2 ระยะ คือ มาตรการที่ตองดําเนินการทันทีซึ่งเปน

นโยบายเรงดวนเพื่อแกปญหาพลังงานของประเทศ และมาตรการที่ตองดําเนินการในระยะตอไปเปนนโยบาย

เพื่อการวางพื้นฐานการพัฒนาพลังงานของประเทศใหมีความมั่นคงและยั่งยืน สอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ  ดังนี้ คือ 
 

    ระยะสั้น เร่ิมดําเนินการทันทีภายในรัฐบาลชุดปจจุบัน 
 

    1. ปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม เพื่อใหการบริหารจัดการพลังงาน

ของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย (1) ยกรางและเรงดําเนินการเพื่อใหมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการ        

พลังงาน เพื่อแยกงานนโยบายและการกํากับดูแลออกจากกันใหมีความชัดเจน โดยใหการกํากับดูแลกิจการ

พลังงานครอบคลุมถึงกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ และมีการจัดตั้งองคกรอิสระกํากับดูแล และ (2) เสนอ

การแกไขพระราชกฤษฎีกา กําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 

เพื่อโอนอํานาจรัฐใหมาอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ตลอดจน (3)  เรงผลักดัน ปรับปรุง แกไข กฎหมาย

ดานพลังงานอื่นๆ อาทิ  พ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

เปนตน 
 

    2. การจัดหาพลังงาน เพื่อใหพลังงานมีความเพียงพอและมั่นคง โดย  (1) เรงรัดและสงเสริม

การสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงปโตรเลียมทั้งในประเทศและเขตพื้นที่ทับซอนกับประเทศเพื่อนบาน เชน 

แหลงกาซธรรมชาติในอาวไทยเพิ่มเติม จากแหลงยูโนแคล แหลงอาทิตย แหลงบงกช แหลงไพลิน และแหลง

กาซในเขตพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA)  (2) พัฒนาโครงขายทอกาซธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบาน 

ไดแก สหภาพพมาแหลง M7/M9 และ A1 และประเทศอินโดนีเซีย แหลงนาทูนา และ/หรือ LNG จากตางประเทศ           
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(3) เรงสงเสริมบทบาท ปตท.สผ. ในการสํารวจพัฒนาแหลงปโตรเลียมทั้งในประเทศและตางประเทศ            

(4) ปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ โดยปรับคาพยากรณไฟฟาใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ  และสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาเพิ่มข้ึน  และ 

(5) กระจายแหลงและชนิดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา รวมถึงการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อ

ความมั่นคงดานพลังงาน เสถียรภาพของราคาโดยคํานึงถึงตนทุนการผลิต ผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

ประโยชนตอผูบริโภค 
 

    3. สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยการ (1) กําหนดเปาหมาย

และเรงดําเนินการอนุรักษพลังงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง

และตอเนื่อง  (2) จัดตั้งองคกรหลักในการผลักดันและการบริหารจัดการดานการใชพลังงาน (National Demand 

Side Management Office)  (3) เรงดําเนินการกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานของอุปกรณ เครื่องจักร 

และเครื่องยนตที่ใชพลังงาน รวมทั้ง ดําเนินการติดฉลากอุปกรณที่ไดกําหนดมาตรฐานไวแลว  (4) สงเสริมการ

ใชระบบขนสงมวลชนใหมากขึ้น โดยจัดเตรียมพื้นที่จอดรถในลักษณะ Park & Ride และอํานวยความสะดวก 

โดยเตรียม Feeder ใหบริการเดินทางเขาสูเมือง และ (5) สนับสนุนใหมีการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาดวย

ระบบผลิตไฟฟา และความรอนรวมกัน (Cogeneration)  โดยผานระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา

ขนาดเล็ก (SPP) และระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 
 

    4. สงเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศ เพื่อกระจายชนิดเชื้อเพลิงและลดการพึ่งพา

การนําเขาพลังงาน โดย  (1) สงเสริมการใชกาซธรรมชาติ (NGV) กาซโซฮอล (Gasohol) และไบโอดีเซล 

(Biodiesel) ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคขนสง  (2) สนับสนุนใหมีการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

เชน วัสดุเหลือใชจากการเกษตร ของเสียจากอุตสาหกรรม กาซชีวภาพ ขยะ ลม พลังงานแสงอาทิตย ในสัดสวน

และราคาที่เหมาะสม โดยเรงออกประกาศขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตขนาดเล็กมาก (VSPP) และ

การกําหนดราคารับซื้อไฟฟาสวนเพิ่มจากราคาตามระเบียบ  (3) จัดตั้งองคการมหาชนเพื่อดําเนินการสงเสริม

การใชพลังงานหมุนเวียนในชุมชนใหเกิดขึ้นอยางจริงจังและยั่งยืน และ (4) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาพลังงานทดแทนเชิงนโยบาย รวมทั้ง เผยแพรใหความรูเพื่อใหประชาชนรูจักและมั่นใจการเลือกใช    

เชื้อเพลิงอื่น อาทิ NGV กาซโซฮอล และไบโอดีเซล รวมทั้ง ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ความจําเปนในการสงเสริม และพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ เชน ถานหิน และอื่นๆ 
 

    5. กําหนดโครงสรางราคาพลังงาน เพื่อใหการกําหนดราคาพลังงานโปรงใส เปนธรรม และ

สะทอนตนทุนที่แทจริง โดยการ (1) กํากับดูแลใหการกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนไปตามกลไกตลาดที่เสรี  
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โปรงใส และเปนธรรม  (2) เรงดําเนินการเพื่อลดภาระหนี้สินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและวางกรอบแนวทางการใช

งบประมาณของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในอนาคต  (3) ปรับโครงสรางราคาและการชดเชยกาซหุงตม (LPG) 

เพื่อใหราคาสะทอนตนทุน และปรับวิธีการคํานวณคา Ft ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมยิ่งขึ้น โดยใหมีการ

สงผานตนทุนคาเชื้อเพลิง และคาซื้อไฟฟาภายใตการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ (4)กํากับดูแลอัตรา

คาตอบแทนในการจัดหา คาผานทอ และการจําหนายกาซธรรมชาติ ใหมีความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม

ตอผูบริโภค 
 

    6. กําหนดมาตรการดานพลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการ

ประกอบกิจการพลังงานในรูปแบบตางๆ โดยการ (1) กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามันสําเร็จรูปใหสูงขึ้นอยาง

เหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมของประเทศ  (2) ปฏิบัติตามพันธกรณีดาน

ส่ิงแวดลอมที่ใหสัตยาบันไวกับมิตรประเทศ  และรวมมือกับนานาประเทศในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของกับการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน และ (3) เรงผลักดันกลไก

การพัฒนาที่สะอาด (CDM) เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหมีการใช

พลังงานหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
 

    7. สงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เพื่อความเขาใจและ

รวมมือกันพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยสงเสริมการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและมาตรการดาน

พลังงาน เพื่อใหการพัฒนาพลังงานเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  และ สง เสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

พลังงานชุมชน เชน การผลิตไฟฟาและไบโอดีเซลชุมชน อันเปนการสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง 
 

    ระยะยาว : เร่ิมดําเนินการศึกษา วิจัยเพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการพลังงานแบบยั่งยืนและ      

สอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 

    8. จัดหาพลังงาน โดยกําหนดมาตรการที่กอใหเกิดการพัฒนาและจัดหาพลังงานของประเทศ

ที่ทําใหเกิดความมั่นคง มีใชอยางพอเพียงและทั่วถึง และลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ  รวมทั้ง

ศึกษาวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ 
 

    9. พัฒนาพลังงานแบบยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ

พัฒนาพลังงาน ควบคูไปกับลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน และปฏิบัติตาม

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมที่ใหสัตยาบันไวกับมิตรประเทศ พรอมทั้งใหผูผลิต ผูจําหนาย และผูใชเขามามีสวน

รวมในการรับผิดชอบผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
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    10. สงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงาน โดยสงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานเพื่อใหเกิด     

ประสิทธิภาพและความเปนธรรม มีระบบกํากับดูแลการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและสรางความเปนธรรม

ใหแกผูบริโภค 

 การกํากับดูแลกิจการพลังงาน 
 

1. การกํากับดูแลกิจการไฟฟา 
 

 คณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ไดเห็นชอบ 

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  (กพช .)  

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งเห็นชอบขอเสนอการปรับ

โครงสรางกิจการไฟฟาและแนวทางการจัดตั้งองคกรกํากับ

ดูแลกิจการไฟฟา  ของกระทรวงพลังงาน  โดยใหมี 

การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา เพื่อ 

ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการไฟฟา  กํากับดูแลราคา

ค า บ ริ ก า ร  คุณภาพบ ริ ก า ร  แล ะก า ร ล งทุ น ใ ห มี 

ความเหมาะสมเพียงพอ พรอมทั้งใหความเปนธรรมกับ 

นักลงทุน และคุมครองผูบริโภคใหไดรับคุณภาพการบริการที่ดี 

โดยให กพช.รทําหนาที่กํากับดูแลในชวงเปลี่ยนผาน และใหกระทรวง

พลังงานดําเนินการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูใหมีความเหมาะสมรตอมาในเดือนเมษายน 2547 กพช.  

ไดเห็นชอบใหจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา โดยในระยะแรกใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการไฟฟาในชวงเปลี่ยนผาน และในระยะยาว ใหมีการยกราง พ.ร.บ. การประกอบกิจการไฟฟาเพื่อให

การกํากับดูแลมีความสมบูรณครบถวนตอไป 
 

 ในวันที่ 1 มีนาคม 2548 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา พ.ศ. 2548  โดยไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 

2548 และตอมาปลายเดือนพฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ    

ไฟฟา (กกฟ.) จํานวน 7 คนขึ้น ซึ่ง กกฟ. ไดเร่ิมปฏิบัติหนาที่ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนมา และไดมี

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ (อกก.) เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานจํานวน 6 คณะ  ประกอบดวย 1) อกก. 

กํากับดูแลอัตราคาไฟฟาและคาบริการ  2) อกก. พิจารณาระเบียบการเชื่อมโยงระบบไฟฟา  3) อกก. การ 

พยากรณความตองการไฟฟา  4) อกก. คุมครองผูบริโภค   5) อกก. กํากับดูแลการดําเนินงานของกิจการไฟฟา

ตามนโยบายของรัฐ  และ 6) อกก. ดําเนินการพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน 
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 กกฟ. ไดดําเนินการตามมติ กพช. ใน

การประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 เร่ืองการแบง

ข อบ เ ขต ง านน โยบายและอํ า น า จหน า ที่ ต าม

พระราชบัญญั ติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ พ.ศ. 2535 และการกํากับดูแลตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการไฟฟา พ.ศ. 2548 โดยไดยกเลิกคณะอนุกรรมการ

ภายใต กพช.  ที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนกับอํานาจหนาที่

ของ กกฟ. และใหอํานาจหนาที่ที่ซ้ําซอนดังกลาวอยู

ภายใตการกํากับดูแลของ กกฟ. ตอไป  
 

 ตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนรัฐบาล  กกฟ. จํานวน 7 คน ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พลังงานขอลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กกฟ.  และตําแหนงใน

อนุกรรมการภายใตคณะกรรมการฯ ดังกลาว ทั้งนี้ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เปนตนมา อยางไร

ก็ตาม เนื่องจากปจจุบันยังไมมีนโยบายที่จะแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงยังไมมีความจําเปน

ที่จะตองจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาในชวงเปลี่ยนผาน  นอกจากนี้ อํานาจหนาที่ที่ปฏิบัติโดย 

กกฟ. เดิม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดปฏิบัติอยูแลว ดังนั้น การดําเนินการกํากับดูแล     

กิจการไฟฟาดําเนินการไดโดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานดังกลาว  ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กพช. จึงไดมีมติเห็นชอบให

ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา พ.ศ. 2548 และใหมีการจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลกิจการไฟฟา

ในชวงเปลี่ยนผานตอไป ซึ่งตอมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  กบง. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับ

ดูแลอัตราคาไฟฟาและคาบริการ คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา และคณะอนุกรรมการ

พิจารณาระเบียบการเชื่อมโยงระบบไฟฟา เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลกิจการไฟฟาในชวงเปลี่ยนผานตามมติ กพช. ดังกลาว 
 

2. การกํากับดูแลกิจการกาซธรรมชาติ 
 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดอืนกรกฎาคม 

2544 เร่ืองแนวทางการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศ

ไทย (ปตท.) ไดกําหนดการกาํกับดูแลกิจการกาซธรรมชาติ

เปน 2 ระยะ โดยในระยะสั้นให กพช. ทําหนาทีก่ํากบั   

ดูแลกิจการกาซธรรมชาต ิ กํากับดูแลอัตราคาผานทอ 
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คุณภาพการใหบริการ การลงทนุระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมทัง้สงเสริมและขจัดขออุปสรรคในการแขงขัน โดย

ใหดําเนินการเปนการชัว่คราว จนกวาจะมกีารจัดตั้งองคกรกํากับดูแลอิสระข้ึนมาตามรางพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... สําหรับการกํากบัดูแลในระยะยาว เมื่อมกีารจัดตั้งองคกรกํากับดูแลตาม

พระราชบัญญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. .... แลวเสร็จ การดําเนนิการในการออกใบอนญุาตตางๆ จะ

เปนหนาที่ขององคกรกํากับดูแลอิสระ เพือ่ทําหนาทีก่ํากับดูแลการออกใบอนุญาตในกิจการระบบทอสงกาซฯ 

ทอจําหนายกาซฯ การจัดหาและจัดจาํหนายกาซฯ รวมทัง้การกาํกับดูแลอัตราคาบริการผานทอกาซฯ การลงทนุ 

คุณภาพการบริการ และความปลอดภัย 
 

 ตอมาเมื่อมีการแปรสภาพการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปนบริษัท จํากัด (มหาชน) 

ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 

และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544     

มีผลทําให บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ไดรับโอนอํานาจมหาชนของรัฐ ไดแก อํานาจการประกาศเขต 

อํานาจการรอนสิทธิเหนือพื้นดินของเอกชน  และอํานาจในการเวนคืนที่ดิน ตามมาตรา 29-30 มาตรา 32-36 

และมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2521 และที่แกไขเพิ่มเติมในการประกอบธุรกิจปโตรเลียม    

ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ การควบคุม

ใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง และการรักษา

ประโยชนของรัฐ กพช. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  จึงไดมี

มติเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนด

อํานาจ สิทธิและประโยชนของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 

2544 และมอบหมายให ก ร ะทรว งกา รคลั ง นํ า เ รื่ อ ง เ สนอ

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิและ

ประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ซึ่งตอมา 

พ.ร.ฏ. กําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไดลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2520 และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 18 มีนาคม 2550 

เปนตนมา ทั้งนี้ปจจุบันไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ข้ึน

โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการ วัตถุประสงคเพื่อจํากัดอํานาจ  และหนาที่บางประการของ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อรักษาผลประโยชน และใหเกิดความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ และ

เสริมสรางระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดใหเกิดขึ้นอยางสมบูรณ  
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3. การยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
 

 เพื่อใหการปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงานของประเทศมีความเหมาะสม และมี   

ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 จึงไดเห็นชอบตามมติ กพช.  เมื่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง แนวทางการกํากับดูแลกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ โดยใหมีการยกราง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานขึ้น เพื่อแยกงานนโยบายและการกํากับดูแลออกจากกัน ใหมี

ความชัดเจน โดยใหการกํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมถึงกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ และเมื่อวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2549  กบง. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานขึ้น 

โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิเปน

อนุกรรมการ เพื่อดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อกํากับดูแลกิจการไฟฟาและ

กิจการกาซธรรมชาติ รวมทั้งกําหนดกระบวนการและดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชนจากการออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานตอไป 
 

 การดําเนินงานในชวงที่ผานมา สนพ. ไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. .... โดยไดนําบทบัญญัติจากรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟา พ.ศ. .... ที่ไดยกราง

ไวเมื่อป 2548  และผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการไฟฟา และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกรมและระดับกระทรวงแลวนํามาปรับปรุง 

รวมทั้งไดพิจารณานําบทบัญญัติบางมาตราของรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ 

พ.ศ. .... ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาปรับปรุงเพิ่มเติม และไดนําเสนอคณะอนุกรรมการ

ยกรางฯ พิจารณาเรียบรอยแลว ซึ่งผลการพิจารณาสามารถสรุปไดดังนี้ 
  

 หลักการและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. ....  คือ 1) เพื่อใหการกํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ โดยไมกาว

ลวงกิจการปโตรเลียมที่มีกฎหมายอื่นกํากับดูแลอยูแลว  2) แยกบทบาทหนาที่การกํากับดูแลและการกําหนด

นโยบายออกจากกัน โดยกระทรวงพลังงานเปนผูกําหนดนโยบาย และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการพลังงาน  3) กกพ. แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เนื่องจากตองปฏิบัติงานภายใต

นโยบายรัฐ แตเพื่อใหมีการตรวจสอบโดยฝายนิติบัญญัติจึงกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนได  4) ปรับปรุง

ข้ันตอนการขออนุญาตซึ่งตองขออนุญาตตามกฎหมายอื่น ใหเปนอํานาจหนาที่ของ กกพ. เมื่อพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงานมีผลใชบังคับ 5) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตใหครอบคลุม

เร่ืองการแขงขันและปองกันการใชอํานาจผูกขาดในทางมิชอบ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานในการประกอบ     

กิจการพลังงานและมาตรฐานคุณภาพบริการ  6) ใหมี “กองทุนพัฒนาไฟฟา” เพื่อใชอุดหนุนคาไฟฟาแกผูใช   

ไฟฟาที่อยูหางไกล และเพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค  และ 7) ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูใชพลังงาน

ประจําเขตเพื่อประโยชนในการคุมครองผูใชพลังงาน 
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 รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... ประกอบดวย 9 หมวด และ

บทเฉพาะกาล ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  หมวด 2 องคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน  หมวด 3 การ

กํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน  หมวด 4 การคุมครองผูใชพลังงาน  หมวด 5 การใชอสังหาริมทรัพย 

หมวด 6 การพิจารณาขอพิพาทและการอุทธรณ  หมวด 7 พนักงานเจาหนาที่  หมวด 8 การบังคับทางปกครอง 

หมวด 9 บทกําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล ทั้งนี้สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. .... ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามขอสรุปจากการประชุมของคณะอนุกรรมการยกรางฯ แลวใน  

เบื้องตน และเมื่อคณะอนุกรรมการยกรางฯ ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. ....  แลวเสร็จ ไดจัดใหมีการสัมมนารับฟงความเห็นรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวกอนนําเสนอ กพช. 

และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้พระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

4. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายกระทรวงพลังงาน 
 

 ในโอกาสครบรอบ 200 ป ของการจัดทํากฎหมายตราสามดวง คณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรใหมี

การชําระสะสางกฎหมายไทยทั้งระบบ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนา

กฎหมายเพื่อใหศึกษาและเสนอแนะการยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายทั้งระบบเพื่อใหสอดคลองกับการปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ   และใหกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ    

ทุกแหงจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของแตละหนวยงานเปนรายป 
 

 กระทรวงพลังงานไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงขึ้น  ซึ่งหนวยงาน

ตางๆ ในกระทรวงพลังงานไดดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ. คณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535   พ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 

พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  และ พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ป 2549 

โดยมีผลการดําเนินการสรุปไดดังนี้ 
 

4.1 การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 

   จากผลการปฏิรูประบบราชการในป 2545 ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2535 

และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ   ทําใหมีการจัดตั้งกระทรวง

พลังงานขึ้น จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 2535 ใหสอดคลองกับ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแล พ.ร.บ.ดังกลาว ตอ กพช. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2549 ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ทั้งนี้ โดยสาระสําคัญในการแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประกอบดวย 
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  (1) การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในมาตรา 5    
โดยเปลี่ยนแปลงกรรมการจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทั้ง  

เพิ่มเติมรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกรรมการของ กพช. 
 

  (2) แกไขปรับปรุงขอความในมาตรา 13 โดย  1) มาตรา 13 วรรคแรกตัดคําวา “ข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตรี” ออก และเพิ่มขอความทายวรรคแรก “โดยมีรองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ”   และ 2) ตัดขอความในมาตรา 13 วรรคสอง และวรรคสามออก เนื่องจากไมมี

ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

4.2  การแกไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514  
 

 พ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2514 เปนกฎหมาย

เฉพาะที่ใชในการสงเสริมการสํารวจและผลิตปโตรเลียม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริมใหมีการ

สํารวจและผลิตปโตรเลียมภายใตมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่ออํานวยประโยชนใหแกภาครัฐ ผูประกอบ

กิจการปโตรเลียม และประชาชน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ประกอบดวย 113 มาตรา แบงเปน 8 หมวด ไดแก บททั่วไป  

คณะกรรมการปโตรเลียมการสํารวจและผลิตปโตรเลียม  การเก็บรักษาและขนสงปโตรเลียมการขายและ

จําหนายปโตรเลียม ประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูรับสัมปทาน คาภาคหลวง และบทกําหนดโทษ ในชวงที่

ผานมาจนถึงป 2549 กฎหมายฉบับนี้ไดถูกแกไขปรับปรุงมาแลว 4 คร้ัง คือ  ป 2516  ป 2522 ป 2532  และ  

ป 2534 ตามลําดับ 
 

   สําหรับป 2549  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดดําเนินการขอปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม 

พ.ศ. 2514 เสนอตอ  กพช. เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2549 โดยขอแกไขปรับปรุงใน 25 มาตรา สรุปสาระสําคัญ

ดังนี้ 1)  ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปโตรเลียม 

คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี อํานาจหนาที่ของอธิบดี รวมทั้งขั้นตอนการ

พิจารณาอนุมัติและอนุญาตเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 2) แกไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 3) เพิ่มบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐในการกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกออกจากพื้นที่ผลิต  
 

4.3  การแกไขปรบัปรุงพระราชบัญญัติควบคุมน้าํมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
 

 พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลหลักเกณฑ 

มาตรฐานความปลอดภัย เฉพาะผลิตภัณฑเชื้อเพลิงที่เปนของเหลว ซึ่งไดมาจากปโตรเลียมเทานั้นโดยไม

รวมถึงกาซปโตรเลียมเหลว กาซธรรมชาติและเชื้อเพลิงอื่นๆ เชน  เอทานอล  และไบโอดีเซล  โดยมีกรมธุรกิจ       
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พลังงานเปนผูกํากับดูแล อยางไรก็ตามปจจุบันในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและ  

กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติที่ใชบังคับมีหลายฉบับ ซึ่งบทบัญญัติบางประการจะไมสอดคลองกับ

สภาพปจจุบันจึงจําเปนที่ตองปรับปรุงกฎหมายที่เปนเรื่องเดียวกันและคลายคลึงกัน ใหรวมเปนฉบับเดียวกัน

กับกฎหมายควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย  กรมธุรกิจพลังงานไดนําเสนอตอ 

กพช. ขอแกไขปรับปรุง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 และคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 โดยสาระสําคัญในการปรับปรุง พ.ร.บ. นี้ ประกอบดวย แกไขเพิ่มเติมคํานิยาม

ของน้ํามันเชื้อเพลิงใหครอบคลุมชนิดเชื้อเพลิง เพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอบเขตของการกํากับดูแล

หลักเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มขอยกเวนขอกําหนดเกี่ยวกับ

ทอขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงบางสวนที่กาวล้ําเขาไปในทอน้ํามันเชื้อเพลิง และทอกาซฯ  ที่อยูในความดูแลของกรม

เชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งเปนผูใหสัมปทานแกผูรับสัมปทานตาม พ.ร.บ. ปโตรเลียม เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 
 

4.4 การแกไขปรบัปรุงพระราชบัญญัติการคาน้าํมันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 
 

 พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เปนบทบัญญัติที่ใชในการกํากับดูแลการคา  
การสํารวจน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปองกันและแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการกําหนดและ
ควบคุมที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเครื่องยนต แตปจจุบัน พ.ร.บ. ฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสม 
กับสภาพการดําเนินธุรกิจที่เปนจริง อาทิ ขอกําหนดเดิมใหอํานาจรัฐมนตรีกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการคา
เฉพาะผูไดรับใบอนุญาตใหมเปนการเฉพาะรายเทานั้น ซึ่งหากกําหนดเงื่อนไขแตละรายที่แตกตางกัน 
อาจกอใหเกิดการเปรียบเทียบในการดําเนินการคาได หรือการไมมีบทกําหนดใหเพิกถอนใบอนุญาตที่ 
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ที่ไดรับใบอนุญาตแตมิไดเร่ิมทําการคาโดยไมขอยกเลิกการเปนผูคา ซึ่งทําใหจํานวน
ผูคาน้ํามันที่ไดรับใบอนุญาตกับผูคาจริงไมสอดคลองกัน เปนตน กรมธุรกิจพลังงาน ไดขอแกไขปรับปรุง พ.ร.บ. 
ฉบับนี้  โดยมีสาระสําคัญในการแกไขเพิ่มเติมใหบทบัญญัติตางๆ เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจ 
ในปจจุบัน และเพื่อไมใหมีปญหาการบังคับใชในทางกฎหมาย 
 

 การพยากรณความตองการไฟฟา 
 

 การพยากรณความตองการไฟฟาเปนงานที่มีความสําคัญอยางมากตอการวางแผนและ

กําหนดนโยบายทางดานไฟฟาของประเทศ เพื่อใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานคร

หลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) นําไปใชในการวางแผนขยายกําลังผลิตไฟฟา ระบบสายสง 

และระบบสายจําหนายไฟฟา เพื่อรองรับความตองการไฟฟาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางพอเพียง เนื่องจาก

การกอสรางโรงไฟฟาตองใชเวลานานประมาณ 5 - 10 ป ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดทําคาพยากรณความ

ตองการไฟฟาระยะยาว 10-15 ปข้ึนไป ซึ่งคาพยากรณฯ ที่ไดจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอความมั่นคงดาน  

พลังงานไฟฟาของประเทศ เนื่องจากหากผลการพยากรณตํ่ากวาความเปนจริงจะสงผลใหไฟฟาไมเพียงพอกับ

ความตองการของผูใช   โดยจะทําใหเกิดปญหาไฟตกไฟดับและสงผลเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม     
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อยางไรก็ตาม หากคาพยากรณสูงกวาความเปนจริงจะทําใหมีการกอสรางโรงไฟฟาและระบบจําหนายมาก

เกินความจําเปน และคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกผลักสูคาไฟฟา ทําใหประชาชนตองเปนผูรับภาระในที่สุด 
 

 สนพ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา และประธาน

คณะทํางานจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟา ไดทําการวิเคราะหสถานการณการใชไฟฟาอยางใกลชิด 

โดยพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงคาพยากรณฯ ทุกครึ่งป   ในป 2549 ไดมีการปรับปรุงคาพยากรณฯ  2 คร้ัง คือ 
 

   1. คาพยากรณฯ ฉบับเดือนเมษายน 2549  เนื่องจากคาพยากรณฯ ฉบับเดือนมกราคม 

2547 เร่ิมมีความคลาดเคลื่อนจากคาจริง ประกอบกับคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) ซึ่งเปนขอสมมติฐานหลักในการพยากรณที่ไดจัดทําขึ้นโดยสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในป 2546 เร่ิมมีความคลาดเคลื่อนจากคาจริง กลาวคือ คา GDP ที่ใชในการ

พยากรณกรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง (Moderate Economic Growth : MEG) ในป 2548 เทากับรอยละ 

6.5  ขณะที่คาจริงเทากับรอยละ 4.5 ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ จึงไดทําการปรับปรุงคา

พยากรณใหม เปนฉบับเดือนเมษายน 2549 
 

   2. คาพยากรณฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2549  จากการติดตามสถานการณการใชไฟฟา

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 พบวาคาพยากรณฉบับเมษายน 2549 มีแนวโนมจะสูงกวาคาจริง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา จึงเห็นควรใหปรับปรุงคาพยากรณความตองการไฟฟาฉบับเดือน

เมษายน 2549 ใหม ตามสถานการณความตองการไฟฟาในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 เพื่อนําคาพยากรณ

ความตองการไฟฟาที่ปรับปรุงใหม กรณีฐาน มาใชในการจัดทําแผนการลงทุนของการไฟฟาทั้งสามแหง 

รวมทั้ง การจัดทําฐานะการเงินของการไฟฟาในการศึกษาหลักเกณฑทางการเงินที่เหมาะสมในการกําหนด

โครงสรางอัตราคาไฟฟา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ ไดทําการปรับปรุงคาพยากรณใหม เปน

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2549 นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ไดมีมติเหน็ควรใหมกีาร

ปรับปรุงคาพยากรณความตองการไฟฟาใหมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมอบใหสํานกังาน     

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จัดทําคาพยากรณอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศระยะยาว และมอบหมายใหคณะทํางานฯ ทําการปรับปรุงคาพยากรณความตองการ    

ไฟฟาใหมตามคาพยากรณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศระยะยาวที่ไดรับจาก สศช. 
 

 การปรับปรุงแกไขระเบียบการรับซื้อไฟฟา 
จากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP)  

  

 คณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 ไดเห็นชอบรางระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต    

ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP)  และรางระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับ 
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ระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 1 เมกะวัตต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม

ใหมีการใชทรัพยากรในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟาจากพลังงานเชิงพาณิชย และ

ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งตอมา กฟน. และ กฟภ. ไดออกประกาศรับซื้อไฟฟาจาก VSPP เมื่อวันที่ 10 

มิถุนายน และ 15 กรกฎาคม 2545 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ที่ผานมายังไมมี      

ขอเสนอโครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังน้ํา เนื่องจากตนทุนการผลิตมีคาสูงกวาราคารับซื้อ

ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ  ดังนั้น สนพ. จึงไดดําเนินการศึกษาการกําหนดระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก      

ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเปนการเฉพาะ  เพื่อสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กให

เกิดผลอยางเปนรูปธรรม  ซึ่งการขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP จะเปนการสงเสริมและสนับสนุน

โครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่มีศักยภาพสามารถขายไฟฟาเขาระบบไดเกินกวา 1 เมกะวัตต แต     

ไมเกิน 10 เมกะวัตต   
 

 สถานภาพการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ณ กันยายน 2549 มี VSPP เสนอขายไฟฟาเขาระบบรวม 

96 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟาเสนอขาย 16.86 เมกะวัตต โดยมีโครงการที่ขายไฟฟาเขาระบบแลวจํานวน 20 

ราย ปริมาณพลังไฟฟารวม 11.02 เมกะวัตต เปนโครงการที่ขายไฟฟาเขาระบบของ กฟน. จํานวน 3 ราย 

ปริมาณพลังไฟฟารวม 0.95 เมกะวัตต และขายเขาระบบของ กฟภ. จํานวน 17 ราย ปริมาณพลังไฟฟารวม 

10.07 เมกะวัตต 
 

 กพช. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ไดเห็นชอบรางระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP  สําหรับ

การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  รางระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP สําหรับการผลิตไฟฟาจาก    

พลังงานเชิงพาณิชยระบบ Cogeneration และรางระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบ

ของการไฟฟาฝายจําหนายสําหรับปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 10 เมกะวัตต ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการ  

แลวเสร็จใหการไฟฟาฝายจําหนายเรงดําเนินการออกประกาศรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากตอไป 

โดยมอบให สนพ. และการไฟฟาฝายจําหนายพิจารณาในรายละเอียด 1) การคํานวณคาปรับสําหรับ VSPP ที่

ผลิตไฟฟาดวยระบบ Cogeneration  2) คาใชจายการเชื่อมโยงระบบไฟฟาสําหรับ VSPP ที่มีปริมาณไฟฟาเกนิ

กวา 6 เมกะวัตต โดย VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 6 เมกะวัตต คาใชจายการเชื่อมโยงระบบไฟฟายังคง

ตามระเบียบเดิม  3) แนวทางในการทดสอบการเชื่อมโยงระบบไฟฟา และการกําหนดขั้นตอนและหลกัการในการ

ขออนุญาตเชื่อมโยงระบบไฟฟา  4) แบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา และ 5) ตนแบบ

สัญญาซื้อขายไฟฟาใหแลวเสร็จเพื่อเสนอตอ กบง. ใหความเห็นชอบกอนออกประกาศรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต

ไฟฟาขนาดเล็กมากตอไป 
 

 ตอมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานในอนาคตของการ

ไฟฟาไดพิจารณาและหารือประเด็นที่ไดรับมอบหมายจาก กพช. จนไดขอสรุป และไดนําเสนอ กบง. พิจารณา 
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เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ซึ่ง กบง. ไดมีมติ 1) เห็นชอบตามเอกสารประกอบการออกประกาศขยายการ

รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก  2) เห็นชอบใหผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP 

เมื่อผลิตไฟฟาใชในกระบวนการผลิตหรือใชในโรงไฟฟาแลวสามารถขายไฟฟาเขาระบบการไฟฟาฝายจําหนาย

ไดไมเกิน 10 เมกะวัตต โดยไมสามารถจําหนายใหกับผูใชไฟในบริเวณใกลเคียงได 3) เห็นชอบใหผูผลิตไฟฟา

ปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากมีปญหาการรองเรียน 

ใหเรงดําเนินการแกไขโดยเร็ว และ 4) มอบให สนพ. และการไฟฟาฝายจําหนายจัดทําคูมือการตรวจวัด         

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ เมื่อไดขอยุติแลวใหการ 

ไฟฟาฝายจําหนายปรับปรุงคูมือการพิจารณารับซื้อไฟฟาจาก VSPP ใหสอดคลองกันตอไป 
 

 การกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา 
(Adder)  

สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
   

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 กพช.ไดเห็นชอบแนว
ทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยใช
มาตรการจูงใจดานราคาผานระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 
โดยกําหนดสวนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟา (Adder) จากราคารับซื้อ
ไฟฟาตามระเบียบ SPP หรือ VSPP ตามประเภทเชื้อเพลิงและ

เทคโนโลยี ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงภาระคาไฟฟาของประชาชนดวย และ
มอบให สนพ.  ดําเนินการในรายละเอียด และนําเสนอ กพช. ขอความ

เห็นชอบตอไป นอกจากนี้ ไดเห็นชอบการกําหนดสัดสวนกําลังการผลิตของ
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตามนโยบาย RPS ของ กฟผ. และมอบให กฟผ. เรงดําเนินการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนกําลังการผลิตประมาณ  80 เมกะวัตต สวนกําลังการผลิตสวนที่เหลืออีก 60 เมกะ
วัตต ให กฟผ. เรงดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหผูลงทุนยื่นขอเสนอขายไฟฟา โดยใชวิธีประมูลแขงขัน 
สําหรับราคาที่ไดจากการประมูลแขงขันดังกลาว ให สนพ. นําไปประกอบการพิจารณากําหนดสวนเพิ่มอัตรา
คาไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตอไป 
 

 กระทรวงพลังงานไดพิจารณาแนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เมื่อ 
วันที่ 17 ตุลาคม 2549 ไดเห็นควรกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟาตาม
ระเบียบการรับซื้อไฟฟา แยกตามประเภทเชื้อเพลิง โดยจะใหการสนับสนุน 1) ผูผลิตไฟฟาที่มีปริมาณพลัง   
ไฟฟาเสนอขาย ไมเกิน 10 เมกะวัตต ซึ่งขายไฟฟาเขาระบบตามระเบียบ VSPP ไดรับสวนเพิ่มอัตรารับซื้อ     
ไฟฟาในอัตราคงที่ และ 2) ผูผลิตไฟฟาที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกินกวา 10 เมกะวัตต จะ
เปดใหมีการประมูลแขงขันสวนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟา  ซึ่งตอมา กพช. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ไดเห็นชอบ 
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การกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ตามปริมาณพลังไฟฟาที่ผลิตและขายเขาระบบสําหรับผูผลิต
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549  ดังนี้ 
 

(1) เห็นชอบการกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิต
ไฟฟาที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายไมเกิน 10 เมกะวัตต ซึ่งขายไฟฟาเขาระบบตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยใหการสนับสนุนเปนระยะเวลา 7 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
ตามสัญญา และกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาที่มี
ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย ไมเกิน 10 เมกะวัตต ซึ่งขายไฟฟาเขาระบบตามระเบียบ VSPP โดยใหการ
สนับสนุนเฉพาะโรงไฟฟาใหมที่ยื่นคํารองขอขายไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ภายหลังวันที่
การไฟฟาฝายจําหนายออกประกาศขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP สําหรับปริมาณพลังไฟฟาเสนอ
ขายเขาระบบไมเกิน 10 เมกะวัตต โดยกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) แยกตามประเภทเชื้อเพลิง 
และมูลคาการรับซื้อไฟฟาตามสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาดังกลาวใหสงผานคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคา
ไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ทั้งนี้ไมรวมถึงผูผลิตไฟฟาที่ไดรับการสนับสนุนเงินลงทุนในการผลิตไฟฟารูปแบบอื่นๆ 
แลว โดยใหผูสนใจยื่นขอเสนอภายในป 2551 สําหรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) แยกตามประเภท  
เชื้อเพลิงเปนดังนี้ 
 

เชื้อเพลิง/เทคโนโลย ี สวนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟา (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

ชีวมวล 0.30 
พลังน้ําขนาดเล็ก (50-200 กิโลวัตต) 0.40 
พลังน้ําขนาดเล็ก (< 50 กิโลวัตต)  0.80 
ขยะ 2.50 
พลังงานลม 2.50 
พลังงานแสงอาทิตย 8.00 

 

(2) เห็นชอบให กฟผ. ดําเนินการลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน สําหรับโรงไฟฟา
ใหมของ กฟผ. กําลังการผลิตรวม 81.7 เมกะวัตต โดยจําแนกเปน พลังน้ําขนาดเล็ก 78.7 เมกะวัตต 
แสงอาทิตย 1 เมกะวัตต และกังหันลม 2 เมกะวัตต ตามลําดับ และให กฟผ. ยุติการรับซื้อไฟฟาจาก
ภาคเอกชนโดยวิธีการเปดประมูลแขงขัน โดยใหสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนผานมาตรการ

สนับสนุนสวนเพิ ่มราคารับซื ้อไฟฟา  (Adder) จากราคารับซื ้อไฟฟาตาม
ระเบียบ SPP หรือ VSPP ที่จะมีการเปดประมูลแขงขันในอนาคต ทั้งนี้ ให
คงสัดสวนการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเทากับรอยละ 5 
ของกําลังการผลิตใหมตามเดิม 
 

(3) ใหคงสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
รอยละ 5 ของกําลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟาใหมของ กฟผ. หรือปริมาณ 

140 เมกะวัตต โดยให กฟผ. ดําเนินการลงทุนเองกําลังการผลิต 81.7 เมกะวตัต 
สําหรับการผลิตสวนที่เหลืออีกประมาณ 59 เมกะวัตต ใหนํามานับรวมใน

มาตรการสนับสนุนสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา โดยกําหนดสัดสวนกําลังการผลิต 
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แยกตามประเภทเชื้อเพลิงตามสัดสวนที่ กฟผ. เสนอ และกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามมติ กบง. ซึ่งจะ
สงผลกระทบใหคา Ft เพิ่มข้ึนประมาณ 0.36 - 0.40 สตางคตอหนวย 
 

 เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศอยางมีสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด       
รวมทั้งชวยลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากน้ําเสียหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ฟารมปศุสัตว กพช. จึงไดมีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เห็นควรใหการสนับสนุนผูผลิตไฟฟาที่ใช      
กาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง โดยกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา
จาก VSPP ที่ใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง เทากับ 0.30 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง เปนระยะเวลา 7 ป นับจากวัน
เร่ิมตนซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date : COD) และมอบหมายใหการไฟฟาฝาย
จําหนายออกประกาศเพิ่มเติมเพื่อใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาตามระเบียบ VSPP ที่ใช 
กาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงตอไป 

 

 การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ระบบ Cogeneration 
 

 เมื่อเดือนมีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต     
ไฟฟารายเล็ก (SPP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟาจาก SPP ที่ผลิตไฟฟาโดยใชพลังงาน
นอกรูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุเหลือใชเปนเชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟาและไอน้ํารวมกัน (Cogeneration) ซึ่งเปน
การสงเสริมใหมีการใชพลังงานนอกรูปแบบและพลังงานพลอยไดในประเทศใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น และเปน
การสงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการชวยแบงเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบ 
การผลิตและจําหนายไฟฟาดวย  ตอมา การไฟฟาทั้ง 3 แหง ไดออกประกาศรับซื้อไฟฟาจาก SPP จํานวน 300 เมกะ
วัตต และตอมาคณะรัฐมนตรี ไดเห็นชอบใหมีการขยายปริมาณการรับซื้อเปน 3,200 เมกะวัตต สําหรับการรับ
ซื้อไฟฟาในชวงป พ.ศ. 2539-2543 และใหมีการรับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานนอกรูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุ
เหลือใชเปนเชื้อเพลิงตอไป โดยไมกําหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟา  

 

 อยางไรก็ตามเมื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ําลงตั้งแตป 2540 เปนตนมา สงผลใหความ

ตองการใชไฟฟาลดลง ขณะที่กําลังการผลิตสํารอง (Reserve Margin) ของระบบอยูในระดับสูง รัฐบาลจึงได

ยุติการรับซื้อไฟฟาจาก SPP ที่ใชพลังงานเชิงพาณิชยเปนเชื้อเพลิง เนื่องจากการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนมีประโยชนตอประเทศโดยรวมเปนการสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางประหยัด

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในเดือนสิงหาคม 2540 คณะรัฐมนตรีจึงได

มีมติเห็นชอบใหมีการรับซื้อไฟฟาจาก SPP ที่ใชพลังงานนอกรูปแบบ กาก เศษวัสดุเหลือใชเปนเชื้อเพลิง และ

โครงการ SPP ประเภท Non-Firm ใหแก กฟผ. ตอไป โดยไมกําหนดระยะเวลาและปริมาณ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขีด

ความสามารถของระบบสงและระบบจําหนายที่จะรับได  
 

 ต้ังแตป 2535 จนถงึเดือนกนัยายน 2549 มี SPP ที่ไดรับการตอบรบัซื้อไฟฟาแลว จํานวน 113 

ราย ปริมาณเสนอขายไฟฟารวม 2,726.62 เมกะวัตต ขายไฟฟาเขาระบบแลว จาํนวน 79 ราย มีปริมาณเสนอขาย 
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ไฟฟารวม 2,337.50 เมกะวตัต ราคารับซือ้ไฟฟาเฉลีย่จาก SPP ณ เดือนสงิหาคม 2549 ประเภทสัญญา Firm 

2.56 บาทตอกโิลวตัต -ชั่วโมง และสัญญาประเภท Non-Firm 2.21 บาทตอกิโลวัตต -ชั่วโมง  
 

 เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด กพช. 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ไดมอบให สนพ. ศึกษาในรายละเอียดความเหมาะสมในการเปดใหมีการรับซื้อ

ไฟฟาจาก SPP ระบบ Cogeneration โดยพิจารณาโครงสรางราคารับซื้อไฟฟา ประสิทธิภาพ และความมั่นคง

ตอระบบไฟฟา และผลกระทบตอคาไฟฟาของประชาชน  ซึ่ง ตอมา สนพ. ไดหารือกับ กฟผ. และเห็นควรขยาย

ปริมาณการรับซ้ือไฟฟาจาก SPP ทุกประเภทเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟาเปน 4,000 เมกะวัตต 

และไดนําเสนอ กพช. พิจารณาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 โดย กพช. ไดเห็นชอบให กฟผ. เปดรับซื้อไฟฟา

จากผูผลิตไฟฟารายเล็กทุกประเภทเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟา โดยใหขยายปริมาณ  

การรับซื้อไฟฟาจากเดิม 3,200 เมกะวัตต เปน 4,000 เมกะวัตต และมอบให สนพ. ดําเนินการปรับปรุงระเบยีบ

การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กระบบ Cogeneration โดย 1) คํานึงถึงวัตถุประสงคของการสงเสริม

การผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในการผลิตไฟฟา 

2) กําหนดราคารับซื้อไฟฟาใหแตกตางกันตามชวงเวลาของการใช (Time of Use: TOU) และ 3) กําหนด

เงื่อนไขประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟาในระบบ Cogeneration ขอกําหนดทางดานเทคนิค รวมทั้ง ขอกําหนด

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใหเหมาะสมและจูงใจใหเกิดการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง และนําเสนอ 

กบง. เพื่อขอความเห็นชอบกอนออกประกาศใชตอไป รวมทั้งใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 ใหสามารถจัดซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กระบบ Cogeneration 

ได ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตามมติ กพช. ดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550  
 

การจัดหาพลังงานไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน 
 

 เมื่อเดือนสิงหาคม 2546 กบง.  ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดาน

พลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานขึ้น เพื่อใหการประสานความรวมมือดานพลังงาน    

ไฟฟามีเอกภาพ ลดความซ้ําซอนและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และในชวงที่ผานมา ประเทศไทยไดมี

ความรวมมือในการจัดหาพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน  ดังนี้ 
 

1. การซื้อขายไฟฟาระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
 

 รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandom of 

Understanding : MOU) เร่ือง ความรวมมือการพัฒนาไฟฟาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 

ฉบับ ในเดือนมิถุนายน ป 2536  และ ป 2539 โดยมีสาระสําคัญคือทั้งสองประเทศจะสงเสริมและใหความ

รวมมือในการพัฒนาเอกชนไทยรวมลงทุนกอสรางและบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟา  การรับซื้อไฟฟาจาก  
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สปป.ลาว ภายใต MOU ดังกลาว มี 2 โครงการที่จายไฟฟาเชิงพาณิชย

เขาระบบของ กฟผ. แลว ไดแก โครงการน้ําเทิน-หินบุน ขนาดกําลัง

ผลิต 187 เมกะวัตต และโครงการหวยเฮาะ ขนาดกําลังผลิต 126 เมกะวัตต 

และอีก 2 โครงการไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวเมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม 2549  ไดแก โครงการน้ําเทิน 

2 ขนาดกําลังผลิต 920 เมกะวัตต และ

โครงการน้ํางึม 2 ขนาด กําลังผลิต 615 เมกะวัตต ซึ่งมีกําหนด

จายไฟฟาเขาระบบเชิง พาณิชยในเดือนธันวาคม  2552 และ

มีนาคม 2554 ตามลําดับ  แล ะ เ มื่ อ วั น ที่  1 2  ธั น ว า คม  2 5 4 9 

คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟา

โครงการน้ําเทิน 1 ขนาดกําลังผลิต 474 เมกะวัตต และโครงการน้ํางึม 3 ขนาดกําลังผลิต 460 เมกะวัตต  และ

ให กฟผ. นํารางบันทึกความเขาใจฯ ที่ไดรับความเห็นชอบแลวไปลงนามรวมกับกลุมผูลงทุนโครงการน้ําเทิน 1 

และโครงการน้ํางึม 3 ตอไป  
 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549  กพช. ไดเห็นชอบในหลักการใหมีการขยายการรับซื้อ

ไฟฟาจาก สปป.ลาว จาก 3,000 เมกะวัตต เปน 5,000 เมกะวัตต รวมทั้ง เห็นชอบในหลักการราง MOU ระหวาง

รัฐบาลไทยกับ สปป.ลาว  ซึ่งตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (นายปยสวัสด์ิ อัมระนันทน) ไดลงนามใน 

MOU ดังกลาวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 
 

2. การซือ้ขายไฟฟาระหวางไทยกบัสหภาพพมา  
 

  รัฐบาลไทยและรัฐบาลแหงสหภาพพมาไดลงนาม

รวมกันในบันทึกความเขาใจรับซื้อไฟฟาจากสหภาพพมา 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 โดยฝายไทยจะรับซื้อไฟฟาจาก

โครงการในสหภาพพมาใหได 1,500 เมกะวัตต ภายในป 

2553 ตอมารัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศไดมีการลงนามใน

บันทึกความเขาใจเรื่องความรวมมือในการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําในลุมแมนํ้าสาละวิน และลุมแมนํ้าตะนาวศรี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ประกอบดวย 4 โครงการ 

ไดแก 1) โรงไฟฟาชายแดนสาละวินตอนบน ขนาดกําลังผลิต 5,600 เมกะวัตต 2) โรงไฟฟาชายแดนสาละวิน 

ตอนลาง ขนาดกําลังผลิต 900 เมกะวัตต  3) โรงไฟฟาพลังน้ําฮัจยี ขนาดกําลังผลิต 600 เมกะวัตต และ 4) 

โรงไฟฟาพลังน้ําตะนาวศรี ขนาดกําลังผลิต 600 เมกะวัตต    ปจจุบัน  กฟผ. และ Department of   
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Hydroelectric Power  อยูระหวางรวมกันศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําฮัจยี (ขนาด

กําลังผลิต 600-2,000 เมกะวัตต) และในวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจเรื่อง

ความรวมมือในการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําฮัจยีระหวาง กฟผ. และ Sinohydro Corporation ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

3. การซือ้ขายไฟฟาระหวางไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

 รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนไดรวมลงนามในบันทกึความเขาใจเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 เพื่อรับ

ซื้อไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาชนจนีจาํนวน 3,000 เมกะวัตต ภายในป 2560 ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังน้าํ     

ยูนนานจิงหงขนาดกาํลังผลิต 1,500 เมกะวตัต ซึ่งจะสงมอบไฟฟาใหไทยในป 2556 และอีก 1 โครงการในปริมาณ 

1,500 เมกะวตัต คาดวาจะสงมอบไฟฟาใหไทยในป 2557 ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการ    

สงไฟฟาจากประเทศจนีมาประเทศไทยโดยกอสรางสายสงผาน สปป. ลาว  
 

4. การซือ้ขายไฟฟาระหวางไทยกับกมัพูชา  
 

  รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพชูาไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเรื่อง โครงการความรวมมือ

ดานพลงังานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา ต้ังแตเดือนกุมภาพนัธ 2543 โดยทั้งสองฝายจะสนับสนนุให

มีการซื้อขายไฟฟาระหวางทัง้สองประเทศ การใหความชวยเหลือในดานวิชาการ และการฝกอบรมในสาขาไฟฟา

ที่ไทยจะใหแกการไฟฟาและหนวยงานทีเ่กีย่วของของกัมพูชา นอกจากนี้เมื่อมีการจดัตั้งตลาดซื้อขายไฟฟาขึ้น

ในแตละประเทศ ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือกนัในดานการซื้อขายไฟฟา รวมทั้งจะใหความรวมมือในดาน

การวางแผนและการกอสรางระบบสายสงเชื่อมโยงระหวางทัง้สองประเทศ และเปดใหประเทศอืน่ๆ เขามาซื้อขาย

ไฟฟาไดในอนาคต ปจจุบัน กฟผ. อยูระหวางการศกึษา Pre-feasibility โครงการโรงไฟฟาสตึงนัม ขนาด 50 -120 

เมกะวัตต สําหรับโครงการโรงไฟฟาเกาะกงในกัมพูชา ขนาดกําลังผลิต 1,400 เมกะวัตต ซึ่งใชถานหนิเปนเชื้อเพลิง 

ขณะนี้ กฟผ. อยูระหวางดาํเนินการเจรจาดานเทคนิคของโครงการดังกลาว 
 

5. การซือ้ขายและแลกเปลีย่นพลงังานไฟฟากบัมาเลเซยี  
 

  รัฐบาลไทยและมาเลเซียไดมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนและซื้อขายพลังงานไฟฟาตามโครงการ

ระบบสงไฟฟาเชื่อมโยงไทย – มาเลเซีย ต้ังแตป 2524 ตอมา กฟผ. และการไฟฟามาเลเซีย (Tenaga Nasional 

Berhad : TNB) ไดลงทุนกอสรางระบบสงเชื่อมโยงไฟฟาแรงสูงกระแสตรงไทย – มาเลเซีย (HVDC System 

Interconnection) ขนาด 300 kV เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบสง โดยการกอสรางไดแลวเสร็จและเร่ิม

แลกเปลี่ยนและซื้อขายพลังงานไฟฟาไดต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545 เปนตนมา ปจจุบันมีการแลกเปลี่ยนไฟฟา 

300 เมกะวัตต และในอนาคตสามารถขยายไดถึง 600 เมกะวัตต ประกอบกับในป 2548 มีการแลกเปลี่ยน   

ไฟฟาระหวางไทยและมาเลเซียคิดสุทธิแลวไทยซื้อไฟฟาจากมาเลเซีย 1,847 ลานหนวย คิดเปนเงินคาซื้อ     

ไฟฟา 3,150 ลานบาท 



  
 สวนที่ 2 

 รายงานประจําป 2549 สนพ.  42

 

การปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟา 
 

   ในเดือนธันวาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบรูปแบบโครงสรางกิจการไฟฟาในลักษณะ 

Enhanced Single Buyer (ESB) และมอบใหกระทรวงพลังงานทําการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอัตราคาไฟฟา ซึ่ง

ตอมา สนพ. ไดจัดจางบริษัทที่ปรึกษา Price Waterhouse Coopers ดําเนินการศึกษาเรื่องการปรับปรุง

โครงสรางอัตราคาไฟฟา และนําเสนอโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหม ทั้งในระดับขายสงและขายปลกีทีส่อดคลอง

กับโครงสรางกิจการไฟฟา ESB   และตอมาเดือนสิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อ

วันที่ 25 สิงหาคม 2548 โดยเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟา และมอบให สนพ. รับไป

ดําเนินการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการชดเชยรายไดระหวางการไฟฟา

เสนอ กพช. พิจารณาเห็นชอบกอนนําไปใชกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟา และจัดทํารายละเอียดขอเสนอการ

ปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีก โครงสรางอัตราคาไฟฟาขายสง สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ 

การชดเชยรายไดระหวางการไฟฟาฝายจําหนาย ตลอดจนกลไกการปรับการชดเชยรายไดระหวางการไฟฟา 

และการกํากับดูแลประสิทธิภาพการดําเนินงานของการไฟฟา เสนอ กบง. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน

ประกาศใชตอไป 
 

   ตอมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 กพช. ไดพิจารณาเรื่อง  การปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟา 

และไดมีมติเห็นชอบขอเสนอโครงสรางอัตราคาไฟฟาขายสง โครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีก โดยมีผลบังคับ

ใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2548 เปนตนมา และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกํากับการศึกษาการปรับปรุง

โครงสรางอัตราคาไฟฟา รับไปดําเนินการทบทวนคาตัวประกอบกําลังไฟฟาที่เหมาะสมในระดับขายสงและ

ขายปลีก ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงโครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีกเสนอตอ กบง.พิจารณาใหความ

เห็นชอบกอนประกาศใชตอไป 
 

การกํากับคาไฟฟาตามสูตรอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมตัิ 
    

 คณะอนุกรรมการกํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติไดดําเนินการปรับคาไฟฟา

ตามสูตร Ft ภายใตหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเมื่อป 2548 โดยการพิจารณาคาไฟฟาตามสูตรการปรับ

อัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติทุก 4 เดือน  
 

 ในชวงเดือนตลุาคม 2548 – กนัยายน 2549  ไดมกีารปรับคา Ft สูงขึน้ ซึง่เปนผลมาจาก           

1) สถานการณราคาเชือ้เพลิงทีเ่พิ่มสูงขึน้ (กาซธรรมชาติ น้าํมนัเตา น้าํมนัดีเซล) โดยเฉพาะราคากาซธรรมชาตซิึ่ง

เปนเชื้อเพลงิหลักในการผลิตไฟฟาไดปรับราคาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 2) ขอจาํกัดทอกาซธรรมชาติและปรมิาณ

กาซธรรมชาตทิี่นาํมาใชในการผลิตไฟฟามอียูจาํกัด ขณะที่ความตองการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนสงผลใหตองมกีารผลิต  
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ไฟฟาจากน้ํามนัเตาและน้ํามนัดีเซลทีม่ีตนทุนการผลิตไฟฟาที่สูงเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาดังกลาว 

โดยคา Ft ต้ังแตเดือนตุลาคม 2548 – กนัยายน 2549 ไดปรับเพิม่ข้ึนเปนระยะดงันี ้
 

- คา Ft เดือนตลุาคม 2548 – มกราคม 2549 เทากบั 56.83 สตางค/หนวย โดยปรบัเพิม่ข้ึนจากชวง

เดือนมิถนุายน – กนัยายน 2548 เทากบั 10 สตางค/หนวย 

- คา Ft เดือนกมุภาพนัธ 2549 – พฤษภาคม 2549 เทากบั 75.84 สตางค/หนวย โดยปรับเพิ่มข้ึน

จากชวงเดือนตุลาคม 2548 – มกราคม 2549 เทากบั 19.01 สตางค/หนวย 

- คา Ft เดือนมถิุนายน 2549 – กนัยายน  2549 เทากับ 85.44 สตางค/หนวย โดยปรับเพิม่ข้ึนจาก

ชวงเดือนกุมภาพนัธ 2549 – พฤษภาคม 2549 เทากบั 9.60 สตางค/หนวย 
 

 สําหรับคา Ft ในชวงเดือนตลุาคม 2549 – มกราคม 2550 ไดปรับลดลงจาก 85.44 สตางค/

หนวย ในชวงเดือนมถินุายน – กนัยายน 2549 เปน 78.42 สตางค/หนวย หรือลดลง 7.02 สตางค/หนวย แต

เนื่องจากประมาณการความตองการใชไฟฟาในชวงเดอืนตุลาคม 2549 – มกราคม 2550 ลดลง ประกอบกับ

โรงไฟฟาเอกชน BLCP ที่ใชถานหนิเปนเชือ้เพลิงไดมีกาํหนดจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. ในเดอืนตุลาคม ทาํให

การผลิตไฟฟาจากน้ํามนัเตาลดลง สงผลใหคาใชจายดานเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาลดลง เปนผลใหคาไฟฟาเฉลี่ย

ที่เรียกเก็บจากประชาชนลดลงจาก 3.10 บาท/หนวย เปน 3.04 บาท/หนวย 
 

นโยบายเปดเสรีการจัดตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 
 

  ตามที่รัฐมนีโยบายสงเสริมโครงการผลิตแอลกอฮอลจากพืชเปนเชื้อเพลิงมาตั้งแตป 2543 เปน

ตนมา พรอมทั้งกําหนดใหคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติเปนผูพิจารณาขอเสนอการขอตั้งโรงงานผลิต และ

จําหนายเอทานอลเปนเชื้อเพลิง โดยใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการเอทานอลแหงชาตกิําหนด และ

ใหนาํเสนอผลการพจิารณาตั้งโรงงานตอ กพช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ อยางไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2547 กพช. 

ไดใหการพิจารณาอนุมัติการขอตั้งโรงงานผลิตและจาํหนายเอทานอลเปนเชื้อเพลิง โดยคณะกรรมการเอทานอล

แหงชาติเปนทีส้ิ่นสุดไมตองนําเสนอ กพช. พจิารณาอีก แตใหคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติรายงานผลการ

พิจารณาเสนอ กพช. เพื่อทราบเปนระยะๆ  
 

     เมื่อวันที ่9 ธันวาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบยทุธศาสตรการสงเสริมน้าํมนัแกสโซฮอล

โดยกําหนดใหมีการใชเอทานอลวนัละ 1 ลานลิตร ในป 2549 สําหรับทดแทนสาร MTBE  ในน้ํามันเบนซิน 95

และเพิ่มเปน 3 ลานลิตร ในป 2554 เพื่อใชแทนสาร MTBE ในน้าํมนัเบนซิน 95 และเหน็ชอบใหต้ังคณะทาํงาน

รวมระหวางกระทรวงพลงังาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อกําหนดมาตรการ

สงเสริมการจดัตั้งโรงงานผลิตเอทานอล และสนับสนนุแผนการจัดการดานวัตถุดิบตลอดจนรูปแบบการนาํไปสู 
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การปฏิบัติที่ชดัเจน และตอมาเมื่อวนัที ่ 12 เมษายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดรับทราบแตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาและสงเสริมเชื้อเพลงิชีวภาพ (กชช.) ข้ึน และไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการยกเลกิ 

“ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวย คณะกรรมการเอทานอลแหงชาติ พ.ศ. 2545” พ.ศ. 2548 ลงวนัที่ 26 

พฤษภาคม 2548 โดยที ่ กชช. มีอํานาจครอบคลุมภารกิจของคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติ เมื่อ

ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชือ้เพลิงจาก กชช. แลว 

ผูประกอบการตองยื่นเรื่องตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทนุและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 เพื่อเรง รัดและสงเสริมใหมีการผลิตการ

จําหนายเอทานอลตามเปาหมายที่กระทรวงพลังงานกําหนด

โดยไดกําหนดมาตรการสงเสริมการใชน้ํามันแกสโซฮอลและ

เรงกระจายการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอลทั่วประเทศและเมื่อ

วันที่ 4 กันยายน 2549 กพช. ไดใหเปดเสรีการขอจัดตั้ง

โรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง แต  

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 มีผูผลิตเอทานอลจํานวน 5 ราย 

รวมปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ย 480,000 ลิตร/วัน ขณะที่ความ

ตองการใชเอทานอลเพื่อทดแทนน้ํามันเบนซิน 95 ทั้งหมดอยูประมาณ 800,000 ลิตร/วัน  ซึ่งจะเห็นไดวาความ

เปนไปไดในการจะยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 ในป 2550 อาจทําไดยากเนื่องจากการจดัหาเอทานอล

ยังไมเพียงพอตอความตองการที่จะนําไปทดแทนน้ํามันเบนซิน 95 ได ดังนั้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 

กพช. จึงไดมีมติใหเลื่อนกําหนดการยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 ออกไปโดยมอบใหกระทรวงพลังงาน

รับไปพิจารณาความเหมาะสมของชวงเวลาในการยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 โดยคํานึงถึงประเด็น

ความเพียงพอของปริมาณเอทานอล การกําหนดราคาเอทานอล และแนวทางการลดผลกระทบตอรถยนตที่ไม

สามารถใชน้ํามันแกสโซฮอลได ทั้งนี้ หากตองยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 กําหนดใหกระทรวง

พลังงานตองออกประกาศใหประชาชนทราบภายในเดือนมีนาคม 2550 รวมทั้งเห็นชอบใหยกเลิก

คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเอทานอลและไบโอ

ดีเซลขึ้นภายใต กบง. เพื่อใหกระบวนการบริหารและจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพเปนเอกภาพ มีความคลองตวั และ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 ตอมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

เปดเสรีการจัดตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง โดยใหกระทรวงการคลังจัดทํา

ประกาศเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงแทนการบังคับใชประกาศกระทรวงการคลัง 
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เร่ือง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 สําหรับการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อให

สอดคลองกับนโยบายการเปดเสรี ทั้งนี้ใหกระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง

พลังงานดําเนินการและจัดทําประกาศดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว และยกเลิกเงื่อนไขที่กําหนดและ/หรือขอถือ

ปฏิบัติโดย กชช. และใหผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจาก

คณะกรรมการเอทานอลแหงชาติหรือจาก กชช. ใดที่มีความประสงคจะปรับเปลี่ยนแกไขสาระสําคัญโครงการ 

รวมทั้งผูที่มีความประสงคจะจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงภายในประเทศและ/หรือผลิตเอทา

นอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อการสงออกดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของพิจารณา

ดําเนินการใหถูกตองตอไป  
 

 การกํากับดูแลอัตราคาบริการทอกาซธรรมชาติ 
   

   จากการที่ กพช. ไดมีประกาศฉบับที่ 1/2544 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2544 เร่ือง หลักเกณฑการ

กําหนดราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ โดยใหการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 

และการปรับปรุงแผนการจัดหากาซธรรมชาติอยูภายใตการกํากับดูแลและการดําเนินการของ สนพ.  ซึ่งตอมา

เดือนตุลาคม 2546 ไดมีการปรับอัตราคาบริการสงกาซฯ ในสวนของ Commodity Charge สําหรับปงบประมาณ 

2546 เปน 0.3418 บาทตอลานบีทียู และเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณความตองการใชกาซฯ ที่

เปลี่ยนแปลงไป สนพ. ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนแมบทระบบทอ

สงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 และไดนําเสนอ กพช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 โดยไดอนุมัติใหปรับปรุงแผน

แมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 ทั้งนี้โครงการลงทุนระบบทอตางๆ ตามแผนดังกลาวจะตองนํามา

ปรับปรุงอัตราคาบริการทอกาซฯ ใหม ซึ่งบังคับใชในป 2549 เปนตนมา และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได

ขอปรับอัตราคาบริการทอกาซธรรมชาติ โดยใชคาใชจายผันแปรตอหนวยประจําป 2547 เปนฐานในการ

คํานวณ  
 

 เมื่อวนัที ่ 3 มนีาคม 2549  สนพ.ไดหารือรวมกับหนวยงานที่เกีย่วของ ไดแก กฟผ. และ บริษทั 

ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลกัเกณฑเกีย่วกบัตัวแปรตางๆ เพื่อใหไดหลกัเกณฑอัตราคาบริการ

สงกาซธรรมชาติทีเ่หมาะสม  ซึง่ไดมีมติดังนี ้
 

(1) ในระยะสั้น เห็นควรใหใชหลักเกณฑอัตรา

คาบริการสงกาซธรรมชาติเดิมไปกอน จนผลการศึกษาการ

ปรับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ

จะแลวเสร็จ   
 

  (2) ในระยะยาว เห็นควรใหมีการศึกษาถึง

แนวทางในการปรับปรุงการกําหนดหลกัเกณฑตางๆ ของ 
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อัตราคาผานทอใหเหมาะสมกับสภาพปจจบัุน โดยพิจารณาเกี่ยวกับตัวแปรที่สําคญั เชน ผลตอบแทนการ    

ลงทนุ อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยเงินกู และมอบให สนพ. จัดจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการ

ปรับปรุงการกาํหนดหลกัเกณฑตางๆ ของอัตราคาผานทอใหเหมาะสมกับสภาพปจจบัุน 
 

    ตอมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549  สนพ.  กฟผ.  และ ปตท.  ไดหารือรวมกันถึงขอบเขต

การศึกษาและแนวทางในการปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑตางๆ ของอัตราคาผานทอใหเหมาะสมกับสภาพ

ปจจุบัน และปจจุบัน สนพ. ไดจัดทําขอบเขตการศึกษาใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และไดนําเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ

เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานแลว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549  
 

 การกํากับดูแลราคากาซปโตรเลียมเหลว 
   

 ต้ังแตป 2542 รัฐบาลไดเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการยกเลิกควบคุมราคา LPG และการ

ปรับปรุงระบบการคาและมาตรฐานความปลอดภัย LPG โดยมอบให สนพ. รับไปดําเนินการรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ตอมา กบง. ในเดือนกุมภาพันธ 2546 ไดอนุมัติแนวทางการแกไขปญหาราคา LPG และฐานะ 

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใหจํากัดอัตราเงินชดเชยราคา LPG สูงสุด เพื่อใหมั่นใจวากองทุนฯ จะสามารถ  

ชําระหนี้ไดหมดภายในป 2547 และกําหนดใหยกเลิกจายชดเชยราคา LPG ในเดือนกรกฎาคม 2548 ตลอดจน

เตรียมการเขาสูระบบราคา LPG ลอยตัวเต็มที่ ซึ่งในเดือน กุมภาพันธ 2547 กบง. ไดใหกําหนดอัตราเงินชดเชย

สูงกวาเพดานสูงสุด 3 บาท/กก. ไวเปนการชั่วคราว โดยใหประธาน กบง. เปนผูพิจารณากําหนดอัตราเงิน     

ชดเชยกาซ LPG เกินกวาอัตราเงินชดเชยสูงสุดไดตามความเหมาะสมแกสถานการณ ซึ่งประธาน กบง.ได   

เห็นชอบใหกําหนดอัตราเงินชดเชยราคากาซ LPG สูงกวาระดับเพดานอัตราเงินชดเชยสูงสุด เมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม 2547, 13 มกราคม 2548 และ 17 มิถุนายน 2548 ตามลําดับ 
 

   อยางไรก็ตามปญหาที่จะยกเลิกการชดเชยราคากาซ LPG ยังไมสามารถดําเนินการเนื่องจาก

ราคาน้ํามันในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 กบง. จึงไดใหขยาย

ระยะเวลา การยกเลิกการจายเงินชดเชยราคากาซ LPG จากเดือนธันวาคม 2548 เปนเดือนมิถุนายน 2549 

และขยายระยะเวลาการกําหนดอัตราเงินชดเชยราคากาซ LPG สูงกวาระดับเพดานอัตราเงินชดเชยสูงสุด 2 

บาท/กก. จากเดือนธันวาคม 2548 เปนเดือนมิถุนายน 2549 เพื่อชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบทางดาน

ราคาตอประชาชนผูใช LPG โดยเฉพาะกลุมรถแท็กซี่  และตอมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2549 กบง. ไดมีมติให

ขยายเวลาการกําหนดอัตราเงินชดเชยราคากาซ LPG สูงกวาระดับเพดานอัตราเงินชดเชยสูงสุด 2 บาท/กก. 

ตอไปอีก 6 เดือน จากเดือนมิถุนายน 2549  เปนเดือนธันวาคม 2549 และมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน กบง. เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติแทนคณะกรรมการฯ   

ในการขยายระยะเวลาการยกเลิกการจายเงินชดเชยสูงสุดไดตามความเหมาะสมแกสถานการณ  
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     เนื่องจากราคา LPG ตลาดโลกในชวง 2-3 ปที่ผานมาสูงกวาระดับราคาเพดานที่กําหนดใน

ระดับ 315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ทําใหมีการสงออกมากกวาจําหนายในประเทศ ประกอบกับปญหาราคา     

น้ํามันแพงทําใหประชาชนเปลี่ยนมาใช LPG ในรถยนตแทนน้ํามันเบนซินมากขึ้น ซึ่งหากความตองการใช

ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องอาจทําใหเกิดความขาดแคลนได ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 กบง.จึงไดมีมติให

เก็บเงินสงเขากองทุนน้ํามันฯจากการสงออก LPG ซึ่งจะทําใหผูสงออกมีรายไดจากสวนตางดานราคานอยลง  

และนํารายไดในสวนนี้ไปจายชดเชยใหแกผูที่จําหนายกาซ LPG ในประเทศแทน โดยปรับเพดานราคา ณ โรงกลั่น

จาก 315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใหสูงขึ้นในระดับที่รายจายที่เพิ่มข้ึนเทากับรายรับของกองทุนน้ํามันฯ ที่ไดจาก

การเก็บเงินเขาจากการสงออกกาซ LPG และมอบให สนพ. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสงออก

และการจําหนายกาซ LPG ในประเทศ โดยหากพบวาจําเปนตองปรับสัดสวนการเก็บเงิน สงเขากองทนุน้าํมนัฯ 

จากรอยละ  50 ของสวนตางระหวางราคาสงออกและจําหนายในประเทศ  ใหสามารถปรับไดตาม 

ความเหมาะสมโดยใหประธาน กบง. เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอมาไดมีการแกไขคําสั่งนายกรัฐมนตรี

ที่ 4/2547 เร่ืองกําหนดมาตรการเพื่อการแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับ

แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการขาดแคลนกาซ LPG โดยเฉพาะประเด็นการเรียกเก็บเงิน

สงเขากองทุนฯ จากการสงออก LPG โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เปนตนมา 
 

 การปรับระดับเพดานอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

   เมื่อวันที ่7 พฤศจิกายน 2548 กบง. ไดเห็นชอบใหปรับอัตราเงนิสงเขากองทนุน้าํมนัเชือ้เพลิงของ

น้ํามนัเบนซนิ แกสโซฮอล และดีเซลเพิ่มข้ึนอีก 1 บาท/ลิตร จากระดบัเพดานสูงสุด 1.50 บาท/ลิตร เปน 2.50  

บาท/ลิตร โดยมอบหมายใหผูอํานวยการ สนพ.ในฐานะเลขานุการฯ เปนผูพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดอัตราเงินสงเขา

กองทนุน้ํามนัฯ ของน้าํมนัเบนซิน แกสโซฮอล และดีเซล 
 

   ดวยปญหาภาระหนี้สินในการตรึงราคาน้าํมันในชวงที่ผานมา ทาํใหฐานะกองทนุน้ํามันฯ ติดลบ 

50,407 ลานบาท และมหีนี้สินคางชําระ 64,848 ลานบาท ภาระหนี้สินจากเงนิชดเชย LPG ประมาณ 500 ลาน

บาท/เดือน ขณะทีร่ายไดของกองทนุน้าํมนัฯ ลดลง เนือ่งจากปรมิาณการใชลดลงและนโยบายการยกเลกิการใช

น้ํามนัเบนซนิ 95 ในวนัที ่ 1 มกราคม 2550 รวมทัง้ภาระในการสงเสริมพลงังานทดแทนที่สูงขึน้ทาํใหประมาณ

การเงนิกองทนุน้ํามนัฯ ไมเพียงพอตอการชําระหนี้ในชวงเดือนตลุาคม 2550 ถงึมนีาคม 2551 จํานวนเงนิ 11,468 

ลานบาท  จากปญหาดังกลาวสงผลใหกองทนุน้าํมนัฯ จะขาดสภาพคลองในการชาํระหนี ้  และแนวทางแกไขคือ 

ควรมกีารปรับเพดานเงนิสงเขากองทนุน้าํมนัฯ ของน้าํมนัเบนซนิ แกสโซฮอล และดเีซล เพิ่มข้ึนอกี 0.50 บาท/ลิตร 

จากระดับเพดานสงูสุด 2.50 บาท/ลิตร เปนระดับเพดานสงูสุด 3.00 บาท/ลิตร เพื่อใหกองทนุฯ มเีงนิสดเพียงพอ 
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ตอการชําระหนี ้ในเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551  และหากเมื่อดําเนินการตามแนวทางการแกไขฯ จะชวย

เพิ่มสภาพคลองของกองทนุน้ํามนัฯ ใหสามารถบรหิารจัดการหนี้ไดอยางตอเนื่อง และชวยใหการสงเสริมการ

ใชพลงังานทดแทนและสงเสริมการใชพลงังานอยางประหยัดเกิดประสทิธิภาพยิง่ขึน้ ดังนัน้เมื่อวนัที ่ 11 ตุลาคม 

2549 กบง. จงึไดใหปรับอัตราเงนิสงเขากองทนุน้าํมนัเชือ้เพลิงของน้าํมันเบนซิน แกสโซฮอล และดีเซล เพิ่มข้ึน

อีก 1.50 บาท/ลิตร จากระดบัเพดานสูงสดุ 2.50 บาท/ลิตร เปน 4.00 บาท/ลิตร โดยใหประธาน กบง. เปนผู

พิจารณาใหความเหน็ชอบใหผูอํานวยการ สนพ. เปนผูปรับข้ึนหรือลดอัตราเงินสงเขากองทนุน้าํมันเชื้อเพลงิ

ของน้ํามันเบนซิน แกสโซฮอล และดีเซล 
 

 การทบทวนแผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 (ในชวงป 2550 – 2554) 
 

 กระทรวงพลังงานไดจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 (ชวงป 2550 – 2554) เพื่อเสนอ 

กพช. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานดวยการลดใชพลังงาน

เชิงพาณิชย ณ ป 2544 จาก 91,877 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) เหลือ 81,523 ktoe หรือลดการใช    

พลังงานโดยไมเกิดประโยชนไดประมาณรอยละ 12.7 หรือประมาณ 10,354 ktoe และพัฒนาพลังงานทดแทน

ใหมีสัดสวนการใชเพิ่มข้ึน โดย ณ ป 2554 จะมีการใชพลังงานอื่นๆ ในสัดสวนรอยละ 9.2 ของความตองการใช

พลังงานขั้นสุดทาย หรือทดแทนการใชพลังงานเชิงพาณิชยประมาณ 7,530 ktoe โดยมีองคประกอบของแผน

อนุรักษฯ ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช

พลังงาน และแผนงานบริหารเชิงกลยุทธ 
 

 ในป 2548 และป 2549 ผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษฯ ระยะที่ 3 คาดวาจะลดการใช

พลังงานได 2,490 ktoe/ป หรือคิดเปนเงินทั้งสิ้น 47,310 ลานบาท และการใชพลังงานตออัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจาก 1.4:1 เปน 1.2:1 ชวยเพิ่มอัตราสวนการใชพลังงานทดแทนจากรอยละ 5 เปน

รอยละ 3 พรอมทั้งชวยลดการกอมลพิษใหกับส่ิงแวดลอม ทั้งนี้เกิดจากการดําเนินงานในเรื่องการอนุรักษ

พลังงานใน โรงงานควบคุม 3,110 แหง อาคารควบคุม 1,915 แหง รวมเปน 5,025 แหง (มีอาคารของรัฐ 800 

แหง) และเรื่องการรณรงค “พลังไทย ลดใชพลังงาน” ที่เปนความรวมมือในการลดใชพลังงานในทุกภาคสวน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยพรอมใจกันปดไฟดวงที่ไมจําเปนบานละ 1 ดวง ปดเครื่องปรับอากาศ

ในชวง 12.00 – 13.00 น. การขับรถยนตไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง และการสงเสริมใหใชเชื้อเพลิงอื่นแทน

น้ํามัน เชน แกสโซฮอล และ NGV เปนตน นอกจากนี้ในเรื่องการสงเสริมการนําพลังงานทดแทนมาใชเพิ่มมาก

ข้ึน อาทิ เพิ่มการใชเอทานอลและไบโอดีเซล  ซึ่งทําใหอัตราสวนการใชพลังงานทดแทนในป 2549 เพิ่มข้ึนจาก  

รอยละ 0.5 เปนรอยละ 3 
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 ณ ปจจุบัน สถานการณพลังงาน และการบริหารจัดการของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น กระทรวงพลงังานจงึไดทาํ

การทบทวนแผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 (ในชวงป 2548 – 2554) ใหม เพื่อใหเกิดการดําเนินการในชวงป 

2550 – 2554 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวนโยบายพลังงานในรัฐบาลชุดปจจุบันที่แถลงตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 
 

 ในการทบทวนแผนอนุรักษพลังงาน ไดถูกนําเสนอตอ กพช. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549     

ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงานในชวงป 2550 – 2554 ประกอบดวย       

3 แผนงาน คือ 
 

  (1)  แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน เปนแผนงานดานการศึกษา วิจัยพัฒนา และ     

สงเสริมเพื่อกอใหเกิดการใชพลังงานทดแทนมากขึ้นในการผลิตไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อใช

ในภาคคมนาคมขนสง ภาคอุตสาหกรรม บานอยูอาศัย ไดแก แสงอาทิตย น้ํา ลม ชีวมวล ชีวภาพ เอทานอล           

ไบโอดีเซล เซลลเชื้อเพลิง ฯลฯ และแผนงานการสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานดาน

พลังงานทดแทน ตลอดจนแผนงานการเผยแพรขอมูล สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนทั่วไป เพื่อรูจัก

พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ใหถูกตอง อาทิ ชีวมวล ชีวภาพ กาซธรรมชาติ ถานหิน มีความเชือ่มัน่ และ

สนับสนุนการดําเนินงานของรัฐ 
 

  (2)  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เปนแผนงานดานศึกษา วิจัยพัฒนา และ

สงเสริมเพื่อกอใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ในภาคคมนาคมขนสง ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ 

บริการ เกษตรกรรม และภาคบานอยูอาศัย และแผนงานการศึกษา วิจัยพัฒนา และสงเสริมเพื่อกอใหเกิดการ

ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ในภาคคมนาคมขนสง ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ บริการ เกษตรกรรม และภาค

บานอยูอาศัย และแผนงานการสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช       

พลังงาน รวมทั้ง การสรางความรูความเขาใจเพื่อใหมีการใชพลังงานอยางรูคุณคา 
 

  (3)  แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ เปนแผนงานดานการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเปน

ขอเสนอแนะ ทางเลือก หรือภาพรวมของสถานการณที่ผสมผสานทั้งมิติดานการผลิตและการใชพลังงาน 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สําหรับใชประกอบการตัดสินใจพัฒนาแผนพลงังานทดแทน หรือ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหเหมาะสมทันตอสถานการณ เปนเครื่องมือนําทางสําหรับจัดลําดับ

ความสําคัญของงานและการจัดสรรงบประมาณ และแผนงานดานบริหารจัดการใหแผนอนุรักษพลังงาน

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแผนงานชวยเหลือสงเสริมการดําเนินงานอื่นๆ เปนเรื่องเฉพาะกิจที่

สําคัญหรือเรงดวน 
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 อยางไรก็ตาม แผนอนุรักษพลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไขและลําดับความสําคัญ

ของการใชจายเงินกองทุนฯ ในชวงปงบประมาณ 2550-2554 ไดถูกปรับเปาหมายใหเปนไปตามมติ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549  เรียบรอยแลว โดยปรับลด

เปาหมายพลังงานแสงอาทิตยลงเปน 45 MW เพิ่มเปาหมายของพลังงานลมเปน 115 MW ปรับลดเปา NGV 

เปน 251,600 คัน ดังนั้นเปาหมายแผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 ในชวงป 2550-2554 จึงเปนดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบเปาหมายอนุรักษพลังงานในป 2554 ระหวางแผนเดิมกับแผนที่ปรับปรุง 
 

เปาหมายเดิม เปาหมายใหม 
แผนงาน 

ktoe รอยละ ktoe รอยละ 
(1) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 10,354 12.7 7,694 9.1 

- สาขาอุตสาหกรรม 3,411 4.2 3,832 4.6 

- สาขาขนสง 6,270 7.7 3,290 3.9 

- การจัดการดานการใชพลังงาน 673 0.8 571 0.7 

(2) แผนงานดานพลังงานทดแทน 7,530 9.2 10,226 12.1 

- สงเสริม NGV - - 3,264 3.9 

- พลังงานหมุนเวียน* 7,530 9.2 6,962 8.3 
 

 *เปาหมายของการใชพลังงานหมนุเวยีนจาํแนกประเภทไดดังนี้ 
 

ไฟฟา ความรอน เชื้อเพลิงชีวภาพ รวม 
ประเภทพลังงาน 

MW ktoe ktoe ลานลิตร/วัน ktoe ktoe
แสงอาทิตย 45 4 5  -  - 9 
พลังลม 115 13  -  -  - 13 

ไฟฟาพลังน้ํา 156 18  -  -  - 18 

ชีวมวล 2,800 940 3,660  -  - 4,600 
ขยะ 100 45  -  -  - 45 
กาซชีวภาพ 30 14 186  -  - 200 

เอทานอล  -  -  - 3 820 820 
ไบโอดีเซล  -  -  - 4 1,258 1,258 

รวม 3,246 1,033 3,851 7 2,078 6,962 
 

 ทั้งนี้การดําเนินการใหสําเร็จลงตามเปาหมาย ในชวงป 2550-2554 คาดวาจะตองใชเงิน     

ลงทุนเกือบ 133,488 ลานบาท โดยจะมีแหลงเงินจากงบประมาณแผนดิน (รอยละ 98 เปนการลงทุนใน  

โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง) และกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานจะเขาไปชวยเสริม/ชวยเหลือ

เพื่อใหมีการผลิตและใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและ

อุปกรณที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ 
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(หนวย : บาท) 

   หมายเหตุ 2549  2548 
สินทรัพย      
 สินทรัพยหมุนเวียน     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 5,287,683.51  6,349,174.60  
  ลูกหนี้ระยะสั้น  695,200.00     397,500.00  
  สินคาและวัสดุคงเหลือ  0.00  0.00 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  0.00  0.00 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  5,982,883.51   6,746,674.60  

 สินทรัพยไมหมุนเวียน     
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 4 4,270,434.38   3,161,765.08  
  สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)  0.00   0.00  
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  4,270,434.38    3,161,765.08  
รวมสินทรัพย   10,253,317.89   9,908,439.68  

หนี้สิน       
 หนี้สินหมุนเวียน     
  เจาหนี้ระยะสั้น  41,785.00    1,021,827.91  
  คาใชจายคางจาย 5 853,482.44       184,690.57  
  รายไดรอการรับรูระยะสั้น  243,143.16       126,710.16  
  เงินรับฝากระยะสั้น  5,085,137.22   5,992,739.68 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6 177,182.65          81,942.25  
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  6,400,730.47    7,407,910.57  

 หนี้สินไมหมุนเวียน     
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  500,000.00   500,000.00  
  เงินรับฝากระยะยาว  0.00   0.00  
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  500,000.00   500,000.00  

รวมหนี้สิน    6,900,730.47   7,907,910.57  

สินทรัพยสุทธิ   3,352,587.42   2,000,529.11  
 สินทรัพยสุทธิ     
 ทุน  2,658,716.72    2,658,716.72  
  รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม  693,870.70     (658,187.61) 
  รวมสินทรัพยสุทธิ  3,352,587.42    2,000,529.11  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
 

 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2549 
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(หนวย : บาท) 
 

  หมายเหตุ  2549  2548 

รายไดจากการดําเนินงาน       

 รายไดจากรัฐบาล       

  รายไดจากงบประมาณประจําและงบกลาง    42,783,374.90   34,392,692.52  

  รายไดจากงบประมาณลงทุน    1,617,213.91   0.00  

  รวมรายไดจากรัฐบาล    44,400,588.81   34,392,692.52  

 รายไดจากแหลงอื่น       

  รายไดจากการขายสินคาและบริการ    187,200.00   0.00  

  รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค    3,499.00           6,189.84  

  รายไดระหวางหนวยงาน    5,334,222.72     6,441,946.77  

  รวมรายไดจากแหลงอื่น    5,524,921.72     6,448,136.61  

รวมรายไดจากการดําเนินงาน    49,925,510.53   40,840,829.13  
         

คาใชจายจากการดําเนินงาน       

  คาใชจายบุคลากร  7  24,145,497.43   21,610,845.04  

  คาบําเหน็จบํานาญ    1,335,008.64     1,090,937.44  

  คาใชจายในการฝกอบรม    1,578,975.91     1,049,244.00  

  คาใชจายในการเดินทาง    164,771.00        136,206.00  

  คาวัสดุและคาใชสอย  8  17,640,897.70     7,831,014.60  

  คาสาธารณูปโภค  9  3,403,484.74     1,956,344.00  

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  10  934,351.57        773,011.73  

  คาใชจายอื่น    4,182,367.58     5,688,199.06  

  รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน    53,385,354.57   40,135,801.87  

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน    (3,459,844.04)  705,027.26  

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายกอนรายการรายไดแผนดิน    (3,459,844.04)  705,027.26  
         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
 

 

  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป สิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2549 
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(หนวย:บาท) 

   หมายเหตุ 2549  2548 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายกอนรายการรายไดแผนดิน 

 

   (3,459,844.04)       705,027.26  

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ       

 รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี       

  รายไดจากการขายสินคาและบริการ    426,710.00          5,510.00  

  รายไดอื่น    64,626.96          2,670.58  

  รวมรายไดนอกจากภาษี    491,336.96   8,180.58  

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ    491,336.96   8,180.58  

รายไดแผนดินนําสงคลัง    (841,692.34)  (579,522.54) 

รายไดแผนดินรอนําสง    (350,355.38)  (571,341.96) 

รายไดสูง(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ    (3,810,199.42)  133,685.30  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป สิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2549 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 6. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

2. ผลผลิตของหนวยงาน 7. คาใชจายบุคลากร 

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8. คาวัสดุและคาใชสอย 

4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 9. คาสาธารณูปโภค   

5. คาใชจายคางจาย 10. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
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หมายเหตุที่ 1   สรุปนโยบายการบัญชีทีส่าํคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 

 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคาง ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและนโยบายบัญชี สําหรับ
หนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและ
การแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เร่ืองรูปแบบรายงานการเงินของ
หนวยงานภาครัฐสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน 

 งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมในระดับกรม  ซ่ึงรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหนวยงานสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน 

 

 

 

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซ่ึงเปนของรัฐบาลในภาพรวม 
แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาล ภายใตอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซ่ึงเปนของหนวยงานที่ใชเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานของหนวยงานเอง ไมวารายการดังกลาวจะเปนรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณ ซ่ึงเปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หนวยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภูมิภาคภายใตสังกัด 

1.4 การรับรูรายได 

 -  รายไดจากเงินงบประมาณรบัรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบญัชีกลาง 

 - รายไดเงนินอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได 

 -  รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงิน 

  รายไดแผนดินประเภทภาษแีสดงในงบการเงินดวยยอดสุทธิจากการจายคืนภาษีแลว 

  รายไดแผนดินแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกิจกรรมปกติของหนวยงานในงบ
รายไดและคาใชจาย 

 
 
 

  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป สิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2549 
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1.5 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 - อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

  อุปกรณที่ไดมากอนป 2540 ไมนํามาบันทกึบัญชี แตบันทึกไวในทะเบยีนคุมสินทรัพย 

  อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป 

  อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มมีูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป 

1.6 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

 

 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนโดยวิธี
เสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้ 

 - อาคารและสิ่งปลูกสราง 15 - 40 ป 

 - อุปกรณ 2 – 12 ป 

 - โปรแกรมคอมพิวเตอร 2 - 5 ป 
 

  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป สิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2549 
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หมายเหตุที่ 2   ผลผลิตของหนวยงาน 
 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ 
ที่ตั้งมั่นในหลักการ คํานึงถึงสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการที่โปรงใสเนนการมีสวนรวม เปนเครือขายและเปน
องคกรเรียนรู ที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและสากล เพื่อใหประเทศไทยมีพลังงานใชอยางพอเพียงมั่นคง  
ทั่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม  มีการใชและอนุรักษพลังงานอยางรูคา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และมี
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

 

ผลผลิตท่ี 1  จัดทําขอเสนอแนะนโยบาย  แผน  มาตรการ การบริหารจัดการดานพลังงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : -  จํานวนขอเสนอแนะ  มาตรการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับดานธุรกิจพลังงาน   1  เร่ือง 

-  มาตรการเพื่อสงเสริมการใชกาซ NGV  ในรถยนต   1  เร่ือง 

-  ขอเสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดหาไฟฟา   1  เร่ือง 

-  ขอเสนอแนะแนวทางการกํากับดูแลกิจการไฟฟา 1  เร่ือง  

- แผนอนุรักษพลังงาน  ป 2550    1  แผน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -  ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

     5  ระดับ 

-  ระดับความสําเร็จในการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากเอกชน 5  ระดับ 

-  รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

   รอยละ 100 

-  ระดับความสําเร็จในการพิจารณาขอเสนอการรับซื้อไฟฟานโยบายและแผนพลังงาน 

  5  ระดับ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา  : -  ระยะเวลาการดําเนินงาน  1 ป 
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หมายเหตุท่ี 4   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

หมายเหตุท่ี 3   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 
 
 
 
 
 
          

 
  
 
 

          (หนวย:บาท)  

 2549  2548 
  

    
 
 

 เงินสดในมือ  0.00   0.00  

 เงินทดรองราชการ  500,000.00     500,000.00  

 เงินฝากสถาบันการเงิน - เงินงบประมาณ      355,413.64      171,992.67  

 เงินฝากสถาบันการเงิน - เงินนอกงบประมาณ          4,697.15      883,642.50  

 เงินฝากคลัง   1,476,302.65   4,793,539.43  

 รายการเทียบเทาเงินสดอื่น - เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย  2,951,270.07  0.00 

 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    5,287,683.51   6,349,174.60  

 

 
 
 

 ที่ดินราชพัสดุในความครอบครอง  xx  ตารางวา      
 อาคารและสิ่งปลูกสราง   0.00   0.00  
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม    0.00   0.00  
 อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)   0.00   0.00  

 อุปกรณ       
 ครุภัณฑสํานักงาน        617,046.90        233,805.90  
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม          60,129.26          18,372.79  
 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง     4,141,000.00     4,101,000.00  
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม     3,354,895.08     3,134,448.04  
 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ          61,490.00          61,490.00  
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม          20,757.26            8,386.64  
 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        753,835.51        576,640.00  
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม        482,756.23        419,949.87  
 คอมพิวเตอร      4,930,903.39     3,481,976.76  
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม     2,330,824.91     1,724,664.00  
 ครุภัณฑงานบานงานครัว          19,200.00          12,800.00  
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม            3,678.68              126.24  
 รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)   4,270,434.38     3,161,765.08  

 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 
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หมายเหตุที ่5  คาใชจายคางจาย 

หมายเหตุที ่6  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        
  

 (หนวย:บาท)  
 

        2549  2548 
 

 

 

 

 

 

 เงินประกันผลงาน           53,000.00   0.00  

 เงินประกันอื่น ๆ         124,182.65          81,942.25  

 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   177,182.65  81,942.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาสาธารณูปโภคคางจาย         127,419.00          25,681.75  

 ใบสําคัญคางจาย         705,953.64        134,971.42  

 ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - ภงด. นิติบุคคล               469.07              469.07  

 คาใชจายคางจายอื่น - บุคคลภายนอก          19,640.73          23,568.33  

 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   853,482.44  184,690.57 

  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
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หมายเหตุที่ 7  คาใชจายบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          (หนวย:บาท)  
 

    
 

 
  2549  2548 

เงินเดือน  17,103,957.29  15,179,437.67 

โบนัส       167,150.55        849,289.30  

คาลวงเวลา       320,800.00        399,100.00  

เงินเดือนพนักงานราชการ       163,047.99   0.00  

คาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ    1,121,508.38   1,125,840.87  

เงินรางวัลสําหรับผูบริหาร       384,930.00   0.00  

เงินรางวัลสําหรับหนวยงาน       299,891.30   0.00  

คาเบี้ยเลี้ยง              720.00              900.00  

คาตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงาน         17,799.99   0.00  

เงินประจําตําแหนงระดับสูงหรือระดับกลาง  99,100.00  601,200.00 

คาจางประจํา    1,118,220.00        997,790.00  

คาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจาง         84,480.00        104,830.00  

เงินชดเชยสมาชิก กบข.       303,732.00        250,353.00  

เงินสมทบ กบข.        55,705.00        427,303.00  

เงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนง. และลูกจางของรัฐ         33,325.20  29,944.80 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           9,042.00   0.00  

คาเชาบาน       112,000.00   111,000.00 

คาใชจายบุคลากรอื่น         77,920.00   141,400.00 

เงินชวยการศึกษาบุตร       175,420.00   89,074.00 

เงินชวยเหลือบุตร           7,400.00   2,400.00 

เงินชวยคารักษาพยาบาล ขรก. และลูกจาง - คนไขนอก รพ.รัฐ    1,249,512.00   671,147.00 

เงินชวยคารักษาพยาบาล ขรก. และลูกจาง - คนไขใน รพ.รัฐ       309,046.29   290,266.40 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ขรก. และลูกจาง คนไขนอก  0.00  300,040.00 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ขรก. และลูกจาง คนไขใน         30,789.44   0.00 

เงินชวยเหลือคารักษาขาราชการบํานาญ คนไขนอก รพ. รัฐ  0.00  39,529.00 

รวม คาใชจายบุคลากร  24,148,046.43   21,613,393.04 
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หมายเหตุที ่8  คาวสัดแุละคาใชสอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (หนวย:บาท)  
 

    
 

 
  2549  2548 

 คาธรรมเนียม             7,000.00   0.00  

 บัญชีซื้อวัสดุ - หนวยงานภายนอก         204,268.78   0.00  

 วัสดุใชไป                 195.00            2,840.00  

 คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา          220,755.71        154,167.37  

 คาจางบริการ - หนวยงานภายนอก         542,663.00   0.00  

 คาจางบริการ - หนวยงานของรัฐ    0.00        840,000.00  

 คาวัสดุอื่น       1,008,682.55     1,177,210.48  

 คาจัดพิมพ          706,574.50   0.00  

 คาเบี้ยประชุม          988,062.50        376,312.50  

 คาใชจายคาที่ปรึกษา       4,859,750.00   0.00  

 คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ           52,526.40          25,500.00  

 คาใชจายในการประชุม          144,620.00        113,560.00  

 คาใชจายอื่นๆ       3,241,849.26     5,141,424.25  

 คาตอบแทนเฉพาะงาน             2,200.00   0.00  

 คาตอบแทนอื่น       5,661,750.00   0.00  

 รวม คาวัสดุและคาใชสอย    17,640,897.70     7,831,014.60  
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หมายเหตุที ่9  คาสาธารณูปโภค 

หมายเหตุที ่10  คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

  (หนวย:บาท)  
 

    
 

 
  2549  2548 

 คาไฟฟา สําหรับการใชงาน      1,741,820.02     1,058,763.05  

 คาน้ําประปาสําหรับการใชงาน           93,319.47          77,323.25  

 คาปโตรเลียมสําหรับการใชงาน         209,089.18        158,383.02  

 คาโทรศัพทสําหรับการใชงาน         771,996.63        432,046.04  

 คาใชจายคาบริการ  Internet         146,745.00   0.00  

 คาไปรษณียและขนสง         214,708.00        172,279.00  

 คาสาธารณูปโภคอื่น         225,806.44          57,549.64  

 รวม คาสาธารณูปโภค    3,403,484.74     1,956,344.00  

 

 
 

 คาเสื่อมราคา       

 อาคารและสิ่งปลูกสราง    0.00   0.00  

 ครุภัณฑสํานักงาน        41,735.64          16,991.55  

 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง      209,002.74        179,348.04  

 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        12,334.31            7,152.14  

 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        62,081.63        112,139.87  

 คอมพิวเตอร       605,644.81       457,253.89  

 ครุภัณฑงานบานงานครัว          3,552.44              126.24  

 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน    0.00   0.00  

 สินทรัพยไมมีตัวตน    0.00   0.00  

 รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย      934,351.57        773,011.73  
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หมายเหตุที ่11  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1   รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน 
    (หนวย:บาท) 

งบประมาณรายจาย     เงินประจํางวด   
รายการ 

เพ่ิม ลด คงเหลือ เพ่ิม ผูกพัน กันไวเบิก เบิก คงเหลือ 

แผนงาน  นโยบาย 
และแผนงานหรือ
โครงการ บริหาร 
การจัดการพลังงาน 

        

 งบบุคลากร 24,586,320.00 24,586,320.00 0.00 24,586,320.00 0.00 0.00 20,211,776.98 4,374,543.02 

 งบดําเนินงาน 11,681,000.00 11,681,000.00 0.00 11,681,000.00 2,970,467.25 0.00 8,436,512.33 274,020.42 

 งบลงทุน 921,900.00 921,900.00 0.00 921,900.00 0.00 0.00 895,022.90 26877.10 

 งบรายจายอื่น 1,596,200.00 1,596,200.00 0.00 1,596,200.00 0.00 496,200.00 300,000.00 800,000.00 

 รวม 38,785,420.00 38,785,420.00 0.00 38,785,420.00 2,970,467.25 496,200.00 29,843,312.21 5,475,440.54 

 

11.1.2   รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน 
 

งบประมาณรายจาย เงินประจํางวด  
รายการ เพ่ิม ลด คงเหลือ เพ่ิม ผูกพัน กันไวเบิก เบิก คงเหลือ 

กรมสรรพสามิต         

แผนงาน จัดการรายไดของรัฐ         

งานหรือโครงการ งานจัดเก็บ
รายได 

        

กิจกรรมปองกันและปราบปราม         

 งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 229,000.00 0.00 0.00 206,284.83 22,715.17 

รวม   0.00 0.00 0.00 229,000.00 0.00 0.00 206,284.83 22,715.17 
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11. 2    รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน 
 (หนวย:บาท) 

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิก คงเหลือ 

แผนงาน  นโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการ บริหาร
การจัดการพลังงาน 

   

 งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 

 งบดําเนินงาน 1,811,250.00 684,123.00 1,127,127.00 

 งบลงทุน 80,678.00 80,678.00 0.00 

 รวม 1,891,928.00 764,801.00 1,127,127.00 
 

11.3   รายงานรายจายงบกลาง 
 

 รายการงบกลาง    (บาท)  

 คารักษา    1,589,347.73  

 บําเหน็จ    273,096.10  

 บํานาญ    1,061,912.54  

 กบข.    759,437.00  

 กสจ.    33,325.20  

 เงินชวยเหลือบุตร    7,400.00  

 เงินชวยการศึกษาบุตร    175,420.00  

 เงินขวัญถุง    0.00  

 เงินรางวัลประจําป    299,891.30  

     4,199,829.87  
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    (หนวย:บาท) 

กิจกรรม ตนทุนกิจกรรม ผลผลิต ตนทุนรวม  ตนทุนตอหนวย 
1 47,869,228.35 การจัดทําขอเสนอแนะนโยบาย  แผน  และ

มาตรการ เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน 
 

47,869,228.35 47,869,228.35 

 

หมายเหตุ  : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมี  1 ผลผลิต   1 กิจกรรม 
 
ผลผลิต : การจัดทําขอเสนอแนะนโยบาย  แผน  และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน 
 
กิจกรรม : เสนอแนะนโยบาย  แผน  และมาตรการในการจัดการพลังงานสงเสริม  สนับสนุน  กํากับการดําเนินงาน

ตามนโยบาย   ประสานความรวมมือ ติดตามและรายงานประเมินผลการดําเนินการ และจัดการศูนยขอมูล
พลังงาน 

 

ตนทนุผลผลติ  และตนทนุกจิกรรม
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อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง 

หนวย : พันบาท 
  2549  2548  2549  2548  
สินทรัพย          
 สินทรัพยหมุนเวียน         
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,287.68  6,349.17  52 %  64 %  
  ลูกหนี้ระยะสั้น 695.20  397.50  7 %  4 %  
  สินคาและวัสดุคงเหลือ -  -  -  -  
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -  -  -  -  
  รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,982.88  6,746.67  58 %  68 %  
 สินทรัพยไมหมุนเวียน         
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 4,270.43  3,161.77  42 %  32 %  
  สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน(สุทธิ) -  -  -  -  
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,270.43  3,161.77  42 %  32 %  
 รวมสินทรัพย 10,253.32  9,908.44  100 %  100 %  

หนี้สิน          
 หนี้สินหมุนเวียน         
  เจาหนี้ระยะสั้น 41.79  1,021.83  0 %  10 %  
  คาใชจายคางจาย 853.48  184.69  8 %  2 %  
  รายไดรอการรับรูระยะสั้น 243.14  126.71  2 %  1 %  
  เงินรับฝากระยะสั้น 5,085.14  5,992.74  50 %  60 %  
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 177.18  81.94  2 %  1 %  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,400.73  7,407.91  62 %  75 %  

 หนี้สินไมหมุนเวียน         
  เงินทดรองราชการรับจากคลัง 500.00 500.00 5 % 5 %  
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 500.00 

 
500.00 

 
5 % 

 
5 %  

รวมหนี้สิน 6,900.73  7,907.91  67 %  80 %  
สินทรัพยสุทธิ 3,352.59  2,000.53  33 %  20 %  
สินทรัพยสุทธิ         

  ทุน 2,658.72  2,658.72  26  16  
  รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 693.87  658.19  7  4  

รวมสินทรัพยสุทธิ 3,352.59  3,316.91  33 %  20 %  

 

  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
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สําหรับป  ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2549 และ 2548 

             หนวย :พันบาท     อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง  
            2549   2548   2549   2548 
รวมรายได             49,925.51         40,840.83    100      100    
รายไดจากการดําเนินงาน                     
รายไดจากรัฐบาล                       
รายไดจากเงินงบประมาณ
ประจํา            42,783.37             34,392.69      86   %       84   %  

รายไดจากเงินงบประมาณ
ลงทุน              1,617.21                    -         3   %    -   %  

รายไดอื่นจากรัฐบาล                     -                     -        -    %    -   %  
รวมรายไดจากรัฐบาล          44,400.59         34,392.69      89   %      84   %  
รายไดจากแหลงอื่น                       
รายไดจากการขายสินคาและ
บริการ               187.20              6,441.95        0   %        16   %  

รายไดจากการชวยเหลือและ
บริจาค                 3.50                   6.19        0   %         0   %  

รายไดอื่น                 5,334.22                    -       11   %       -    %  
รวมรายไดจากแหลงอื่น            5,524.92          6,448.14      11   %      16   %  
รวมรายไดจากการดําเนินงาน         49,925.51         40,840.83    100   %     100   %  
คาใชจายจากการดําเนินงาน                     
คาใชจายบุคลากร           25,480.51         22,701.78           
คาใชจายบุคลากร              24,145.50             21,610.85      48   %       53   %  
คาบําเหน็จบํานาญ               1,335.01              1,090.94        3   %         3   %  
คาใชจายในการดําเนินงาน         22,788.13         10,972.81      46  11,815      27    108  
คาใชจายในการฝกอบรม               1,578.98              1,049.24        3   %         3   %  
คาใชจายในการเดินทาง                 164.77                136.21        0   %         0   %  
คาวัสดุ คาใชสอย               17,640.90               7,831.01       35   %        19   %  
คาสาธารณูปโภค               3,403.48              1,956.34        7   %         5   %  
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย               934.35                773.01        2   %         2   %  
คาใชจายอื่น                 4,182.37              5,688.20        8   %        14   %  
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน        53,385.35         40,135.80    107   %      98   %  
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน        (3,459.84)               705.03      (7)  %         2   %  
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน               -                     -        -    %       -    %  
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมปกติ      (3,459.84)           705.03     (7)  %       2   %  

รายการพิเศษ     
                -                     -        -    %       -    %  

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายกอนรายการรายได
แผนดิน     (3,459.84)           705.03     (7)  %       2   %  

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ                 491.34                   8.18        1   %         0   %  
T/E- โอนรายไดแผนดินให บก.              (841.69)              (579.52)     (2)  %        (1)  %  
รายไดแผนดินนําสงคลัง                (491.34)                 (8.18)     (1)  %        (0)  %  
รายไดแผนดินรอนําสง                (350.36)              (571.34)     (1)  %        (1)  %  
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
สุทธิ         (3,810.20)           133.69     (8)  %       0   %  

 

 

 

วเิคราะหงบรายไดและคาใชจาย 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  4. หนี้สิน 

2. ลูกหนี้ระยะสั้น 5. ทุน 

3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 6. รายไดสูงต่ํากวาคาใชจายสะสม 

 

สินทรัพยทั้งหมด ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน 5.98 ลานบาท หรือรอยละ 58 และสินทรัพยไมหมุนเวียน 4.27 
ลานบาท หรือรอยละ 42 ซึ่งสินทรัพยสวนใหญเปนอุปกรณสํานักงาน ไดแก ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ ยานพาหนะและ
ขนสง  

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจากป 2548 จํานวน 1,061 ลานบาท หรือรอยละ 17% เนื่องจากเงินฝากคลัง
ลดลง  แตมีการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย  

 

ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น จํานวน 0.298  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 75 เปนลูกหนี้จากการยืมเงินทดรองราชการ  
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจากป 2548  1,109 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35% เกิดจากซื้อสินทรัพยประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโปรแกรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

โครงสรางของหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ  สวนใหญเปนเงินรับฝากระยะสั้น 5.09 ลานบาท  หรือรอยละ 50  ซึ่ง
ประกอบดวย เงินประกันสัญญาจากการจางงาน  และเงินบริจาค   

 

หนี้สินในป 2549 ลดลงจากป 2548 เกิดจากการพัฒนาระบบ GFMIS  ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจายตรงใหกับ
เจาหนี้เร็วขึ้น และสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

 

สินทรัพยสุทธิในป 2549 (3.35 ลานบาท หรือรอยละ 33) ใกลเคียงกับป 2548 (3.32 ลานบาท หรือ รอยละ 20 )  
ประกอบดวยทุนที่เกิดจากบันทึกสินทรัพย,  หนี้สินเปนเกณฑคงคาง  ในป 2546 และรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 
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 1 รายไดจากเงินงบประมาณประจํา 5 คาใชจายในการดําเนินงาน 

2 รายไดจากเงินงบประมาณลงทุน 6 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

3 รายไดจากแหลงอื่น 7 คาใชจายอื่น 

4 คาใชจายบุคลากร   
 
 

รายได  สวนใหญจะไดรับจากงบประมาณประจําและงบกลาง 42.93 ลานบาท หรือรอยละ 86 ของรายไดจากการ
ดําเนินงาน ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ 38.79 ลานบาท ซึ่งเปนงบบุคลากร 24.59 ลานบาท งบดําเนินงาน 11.68 ลานบาท งบ
ลงทุน 0.92 ลานบาท งบรายจายอื่น 1.60 ลานบาท ซึ่งในป 2549 ไดรับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากป 2548 สวนใหญเกิดจากงบ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

 

รายไดจากแหลงอื่น 5.52 ลานบาท หรือรอยละ 11 ประกอบดวยรายไดระหวางหนวยงาน (5.33 ลานบาท หรือรอยละ 11) 
ซึ่งลดลงจากป 2548 (6.44 ลานบาท หรือรอยละ 16) แตในป 2549 มีรายไดจากคาธรรมเนียม 

 

คาใชจายบุคลากร 24.15 ลานบาท หรือรอยละ 48 ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส คาจาง เงินเพิ่ม เงินประจําตําแหนง 
เงินรางวัล คารักษาพยาบาลของขาราชการประจําและขาราชการบํานาญ รวมทั้งครอบครัวและเงินที่จายใหเพื่อเปนประโยชน
เกื้อกูลอื่นๆ ซึ่งสูงกวาป 2548 จํานวน 2,535 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12) เกิดจากการจางบุคลากรที่สูงขึ้น ทําใหมีคาตอบแทน
ตาง ๆ สูงตามคาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย คาวัสดุและคาใชสอย 17.64 ลานบาท หรือรอยละ 35  

 

คาสาธารณูปโภค 3.40 ลานบาท หรือรอยละ 7 คาใชจายในการฝกอบรม 1.58 ลานบาท หรือรอยละ 3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 
2548 จํานวน 11,815 ลานบาท คิดเปนรอยละ 108 เนื่องจากในป 2549 มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา ทําให
มีคาใชจายดานคาตอบแทน คาใชสอยสูงขึ้น เชน คาตออายุสมาชิกการรับขอมูลขาวสาร คาจางที่ปรึกษาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
คาใชจายอื่นๆ 4.18  ลานบาท หรือรอยละ 8 สวนใหญเปนคาใชจายระหวางหนวยงาน 3.81 ลานบาท และเปนคา T/E หนวยงาน
โอนใหกรมบัญชีกลางเงินนอกงบประมาณ 0.37 ลานบาท 







  
สวนที่ 4 

 รายงานประจําป 2549 สนพ.  74

 

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 

 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตอง
ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งเปนกฎหมายที่รองรับสิทธิไดรูของประชาชน  โดยไดกําหนดสิทธิในการ
รับรูขอมูลขาวสารของราชการ และกําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐใหตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุมครองสิทธิของประชาชน 
 

 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้  
 

 1. การดําเนินการตามมาตรา 7  
 

  (หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา) 
 

  สนพ. ดําเนินการสงขอมูลขาวสารลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาครบทุกประเภท ดังนี้ 
 

  1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
  2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
  3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
  4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ     
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
 

 2. การดําเนินการตามมาตรา 9 
 

  (หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได) 
 

  2.1 ดําเนินการจัดตั้ง “ศูนยขอมูลขาวสาร” เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของ สนพ. ณ บริเวณหองสมุด ชั้น 6 โดยเปดทําการ วันจันทร – วันศุกร 
เวลา 9.00 – 16.30 น. 
 

  2.2 จัดทํา ดรรชนี พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
 

   2.2.1 เอกสารตามมาตรา 7 
 

   2.2.2 เอกสารตามมาตรา 9 โดยจัดเตรียมขอมูลแสดงไว ณ ศูนยขอมูลขาวสารไวให
ประชาชนตรวจดู ไดแก (1) แผนงาน  โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป ของปที่กําลังดําเนินการ  
(2) รายงานประจําป 2548  ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (3)ผลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจาง 
ป 2544 – ปจจุบัน และ (4) ขอมูลขาวสารของ สนพ. เชน พลังงาน ไฟฟา  น้ํามัน  การอนุรักษพลังงาน ฯ 
 

  2.3 จัดทําคูมือวิธีปฏิบัติในการตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อความสะดวกในการ
ใหบริการ 
 

  2.4 นําขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 ลงเผยแพรทางเว็บไซดที่  WWW.EPPOLIB.NET 
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  3. เสริมสรางความรู ความเขาใจ 
 

  3.1 เผยแพรส่ือประชาสัมพันธ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
รวมทั้งสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดแก 
 

   - สิทธิไดรู คือ ขอมูลขาวสารของ สนพ. 
 

   - สิทธิตรวจดู คือ ประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูล ที่ศูนยขอมูลขาวสารได 
 

   - สิทธิขอดู คือ บุคลสามารถขอขอมูลขาวสารของราชการ โดยหนวยงานผูรับผิดชอบ 
    ตองจัดหาขอมูลขาวสารและดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 
 

   - สิทธิไดรับสําเนาและขอใหรับรองสําเนาถูกตอง คือ บุคคลไมวาจะมีสวนไดสวนเสีย 
    ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล 
    ขาวสารได 
 

   - สิทธิคัดคานการเปดเผย คือ กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวาการเปดเผยขอมูล 
    ขาวสารของราชการ  อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐ 
    แจงใหผูนั้น เสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด 
 

   - สิทธิรองเรียน คือ บุคคลใดเห็นวาหนวยงานของรัฐ ไมจัดพิมพขอมูลขาวสารไวให 
    ประชาชนเขาตรวจดูตามสิทธิตรวจดูหรือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติขอมูล 
    ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ 
    ราชการได 
 

   - สิทธิอุทธรณ คือ กรณีเจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือมี 
    คําสั่งไมรับฟง คําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสีย บุคคลนั้นสามารถยื่นคําอุทธรณ 
    ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการภายใน 15 วัน 
 

  3.2 จัดอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ สนพ. 
 

  ผลที่ไดรับจากการเผยแพรประชาสัมพันธ และการอบรมดังกลาว ทําใหผูบริหารและเจาหนาที่ 
สนพ. มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และสิทธิตาม
กฎหมายของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากขึ้น 
 

 4. ดานสถิติการใชบริการ และเรื่องรองเรียนของประชาชนที่มีตอหนวยงาน 
 

  จากการรวบรวมสถิติการใชบริการ และเรื่องรองเรียนของประชาชนที่มีตอหนวยงาน ปรากฏวา 
ในรอบปที่ผานมาไมมีผูใชสิทธิเขามาขอตรวจดู และรองเรียนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 แตอยางใด 
 
 
 
 








