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Vision

วิสัยทัศน

บริหารจัดการแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เพื่อสราง และรักษาความมั่นคง
ทางพลังงานของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

พันธกิจ

Mission

Department of Mineral Fuels
Ministry of Energy

To manage mineral fuel resources
to bolster and maintain national
energy security in an efficient
and sustainable way.

สงเสริมใหมีการสำรวจ ผลิต
และบริหารจัดการแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แบบบูรณาการ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Organizational
culture

วัฒนธรรมองคกร

To promote integrated exploration,
production, and management of
mineral fuel resources by using
advanced and environmentally
friendly technology.

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ทำงานประสานประโยชน
มุงมั่น เต็มใจ โปรงใส
และรับผิดชอบ
The Department of
Mineral Fuels (DMF)
coordinates all parties'
interests with commitment,
willingness, transparency,
and responsibility.
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Director General

ในปี 2560 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจภายในประเทศไทย
เริม่ ฟืน้ ตัว คาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตขึน้
ประมาณร้อยละ 4 อีกทัง้ สถานการณ์ราคาน�ำ้ มันเริม่ ปรับตัว
สูงขึน้ และความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.25 จากปีกอ่ น ในขณะทีก่ า๊ ซธรรมชาติยงั คงเป็น
เชือ้ เพลิงหลักส�ำหรับใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีสดั ส่วนสูงถึง
ร้อยละ 60 ในขณะทีป่ ริมาณการผลิตลดต�ำ่ ลง เนือ่ งจากไม่มี
การส�ำรวจปิโตรเลียมในแหล่งใหม่เพิม่ เติม ดังนัน้ ด้วยหน้าที่
และภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการจัดท�ำแผน
บริ ห ารจั ด การก๊ า ซธรรมชาติ (Gas Plan) เพื่ อ ให้ มี
ก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
ไม่วา่ จะเป็นการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย
การน�ำเข้า LNG และอีกภารกิจหนึง่ ซึง่ ถือเป็นภารกิจส�ำคัญ
เร่งด่วนของ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ คือ การเตรียมการประมูล
แปลงสัมปทานที่ก�ำลังสิ้นอายุในปี 2565-2566 อันได้แก่
แปลงสัมปทานกลุม่ แหล่งเอราวัณและแปลงสัมปทานกลุม่
แหล่งบงกช ซึง่ เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติทสี่ ำ� คัญอย่างยิง่ ของ
ประเทศ โดยมีกำ� ลังการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมเป็นสัดส่วน
ถึงร้อยละ 75 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และ
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This past year domestic economic recovery was
quite evident. It was projected that the GDP (gross
domestic product) growth would measure around 4%,
while similar growth could be said of oil prices and
energy demand-notably electricity consumption,
which rose 1.25% over last year. Remaining our key
fuel was natural gas, 60% of which fueled power
generation, despite its lower output and no additional
petroleum exploration work done during the year.
The mandate of the Department of Mineral Fuels,
therefore, is to map out a Gas Plan to ensure that
gas supply meets domestic gas demand through the
management of Gulf gas fields or LNG imports. An
equally crucial and urgent mission is to prepare the
bidding round for concessions nearing their expiry in
2022-2023, namely the Erawan group and the Bongkot
group, the jewels of the crown among Thailand’s
gas fields accounting for a combined 75% of the
Gulf fields’ outputs of natural gas of massive value,
fueling power generation, serving as petrochemical

เป็นก๊าซธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล สามารถใช้เป็นทั้ง
เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า สารตัง้ ต้นอุตสาหกรรมเคมี และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทีเ่ ราใช้ทวั่ ไปในภาคครัวเรือน
เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น แปลงสั ม ปทานทั้ ง สองแหล่ ง นี้ จึ ง เป็ น
เสมือนแหล่งพลังงานหลักทีห่ ล่อเลีย้ งคนไทยให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี เกิดอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
ต่อปีนบั แสนล้านบาท แม้จะเป็นเรือ่ งทีย่ ากยิง่ เพราะหมายถึง
การดูแลรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรของประเทศ
ทีเ่ ป็นของคนไทยทุกคน กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้ทม่ ุ เทแรงกาย
แรงใจอย่างเต็มก�ำลังและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ และเมือ่ ถึง
วันทีแ่ ปลงสัมปทานทัง้ สองกลุม่ สิน้ อายุลง ประชาชนคนไทย
ก็จะได้มกี า๊ ซธรรมชาติและพลังงานใช้อย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2560 สามารถผลิตปิโตรเลียม
จากแหล่งผลิตภายในประเทศคิดเป็นปริมาณรวม 284.8
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ หรือคิดเป็นอัตราเฉลีย่ ประมาณ
วันละ 780,284 บาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปี 2559 มีปริมาณการผลิตลดลง ร้อยละ 4.7 เนื่องจาก
แหล่งผลิตปิโตรเลียมมีศักยภาพการผลิตลดลง ส่งผลให้
การจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในส่วนค่าภาคหลวงได้ลดลงจาก
ปีกอ่ นร้อยละ 0.25 เป็นจ�ำนวนเงิน 41,273 ล้านบาท และ
ได้จดั สรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ น�ำไปใช้ในการ
พัฒนาพืน้ ทีท่ มี่ กี ารผลิตปิโตรเลียมถึง 1,629 ล้านบาท รวมทัง้
ยังมีรายได้เข้ารัฐจากพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย ทีอ่ ยูภ่ ายใต้
ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract,
PSC) สามารถน�ำส่งรายได้เข้ารัฐเป็นจ�ำนวนเงิน 11,633 ล้านบาท
จากการที่ ก รมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ไ ด้ ก� ำ กั บ ดู แ ล
ผลประโยชน์ดา้ นทรัพยากรปิโตรเลียมของชาติ ทัง้ ในระบบ
สัมปทาน และระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
ร่วมไทย-มาเลเซีย ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
หน้าทีบ่ นความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยใช้ความรู้
ความสามารถ และข้อเท็จจริง และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ผูป้ ระกอบกิจการ
ปิโตรเลียม และทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ คือ ประชาชนทุกภาคส่วน
ทีไ่ ด้สนับสนุน แสดงข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดไป เพื่อจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ ให้ประเทศชาติได้รบั ผลประโยชน์สงู สุด

feedstock, and yielding LPG (cooking gas). In other
words, these two groups of gas fields represent vital
energy components nourishing Thais’ quality of life,
creating downstream industries, and generating
billions of baht in national income. Arduous as
it may seem to safeguard national interests and
resources belonging to all Thais, DMF has spared no
efforts in ensuring that, by the expiry dates of these
concessions, Thais will continue to have access to
natural gas and energy.
This year we oversaw indigenous outputs of about
284.8 million barrels of crude oil equivalent (averaging
780.284 barrels of crude oil equivalent per day), 4.7%
less than last year. This was because, as a rule, our
fields commanded lower productivities. As a result,
the department levied lower royalty revenue of Baht
41.273 billion or 0.25% lower than last year. Some Baht
1.629 billion of this went to local administrative bodies
of petroleum-bearing areas for development purposes.
Then there was about Baht 11.633 billion in State income
from the Malaysia-Thailand Joint Development Area
(MTJDA), under production sharing contracts (PSCs).
Having provided stewardship of national petroleum
interests through the concession system and the
PSC system in MTJDA, the department reiterates its
intention to continue doing its duties conscientiously,
transparently, and fairly by leveraging full competency
and facts. I might take this opportunity to thank all
related entities-the public sector, the private sector,
and petroleum operators. Above all, I appreciate all
sectors of the public for their constant support to and
expression of useful views on petroleum exploration
and production activities. Your continued support is
vital, and I do look forward to securing more of the
same from you so that we may continue to achieve
the common goal of the best interests for our country.

กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ ทำ�งาน ประสานประโยชน์ มุง่ มัน
่ เต็มใจ โปร่งใส และรับผิดชอบ
DMF coordinates all parties’ interests with commitment, willingness, transparency and responsibility.
รายงานประจำ�ปี 2560
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At a Glance

พื้นที่ผลิตใหม : 3 พื้นที่
New production areas : 3 areas

ตอระยะเวลาสำรวจ : 1 แปลง
Exploration period renewal : 1 concession

การสงวนพื้นที่ : 1 แปลง
Reservation area : 1 concession

การตอระยะเวลาผลิต : 2 แปลง
Production period renewal : 2 concessions
จำนวนแปลงสำรวจ
Number of exploration blocks

จำนวนสัมปทาน
Number of concessions

สัมปทานปโตรเลียม
Petroleum
Concessions

39

49

สัมปทาน

แปลงสำรวจในทะเล
Offshore Concessions

แปลงสำรวจบนบก
Onshore Concessions

20

การสำรวจ
Exploration

แปลง

29

แปลง

บนบก Onshore

แปลง

ในทะเล Offshore

การสำรวจแบบ 3 มิติ 3D-Seismic Surveys

-

456

ตร.กม.
sq.km.

ตร.กม.
sq.km.

หลุมสำรวจ Drilling Exploratory Wells

25

8

หลุม

(พบปโตรเลียม 11 หลุม)
(11 successful)

หลุม
(พบปโตรเลียม 4 หลุม)
(4 successful)

หลุมพัฒนา Drilling Development Wells

76
การผลิต
Production
ปริมาณการขาย
Sale Volume
ปริมาณสำรอง
Reserves
ปริมาณสำรองที่พิสูจนแลว ณ สิ้นป 2560 (P1)
Proved reserves at end of 2017 (P1)
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น้ำมันดิบ
Crude oil

52.67
ลานบารเรล/ป
MMbbl/y

156.40
ลานบารเรล
MMbbl

515

หลุม

กาซธรรมชาติเหลว
Condensate

หลุม

กาซธรรมชาติ
Natural Gas

35.58 1,062.53
ลานบารเรล/ป
MMbbl/y

พันลานลูกบาศกฟุต/ป
Bcf/y

ลานบารเรล
MMbbl

ลานลานลูกบาศกฟุต/ป
Tcf

166.10

6.41

การจัดสรรคาภาคหลวง
Royalty Allocation

20%

543.10
ลานบาท
million baht

จัดสรรให อบต. ในพื้นที่ผลิตปโตรเลียม (รอยละ 20)
20% allocated to TAOs in producing areas

20%

543.10
ลานบาท
million baht

จัดสรรให อบต. ทั่วประเทศ และเทศบาลตางๆ
(รอยละ 20)
20% allocated to TAOs and other
municipalities nationwide

20%

543.10
ลานบาท
million baht

จัดสรรให อบจ. ในพื้นที่ผลิตปโตรเลียม (รอยละ 20)
20% allocated to PAOs in producing areas

แผนบริหารจัดการกาซ
Gas Plan
• ชะลอการเติบโตของการใชกาซ
Delay growth in gas consumption
• รักษาระดับการผลิตกาซธรรมชาติ
Maintain gas output levels
• หาแหลงและบริหารจัดการ LNG อยางมีประสิทธิภาพ
Identify LNG sources and efficiently
manage LNG supply
• มีโครงสรางพื้นฐานและแนวทางดานการแขงขัน
Put in place infrastructure and
competitive approach

รายไดรัฐ
Govt. Revenue

41,273
ภาษีเงินไดปโตรเลียม
Petroleum Income Tax 38,460
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
65
SRB
รายไดของรัฐจากพืน
้ ทีพ
่ ฒ
ั นารวม
11,633
ไทย-มาเลเซีย
MTJA Revenue
คาภาคหลวง
Royalty

ลานบาท
million baht

ลานบาท
million baht

ลานบาท
million baht
ลานบาท
million baht

สิ่งแวดลอม
Environment
การกำกับดูแลดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการ
ประกอบกิจการปโตรเลียม
Safety and Environmental Oversight
•

โครงการตรวจเฝาระวังผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการประกอบกิจการปโตรเลียมในอาวไทย
Environmental Monitoring Project in the Gulf of Thailand

•

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการจัดการของเสีย
จากการประกอบกิจการปโตรเลียมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม แบบบูรณาการ
Project on Integration of Waste Management
Information System from Petroleum Operations with DIW

•

โครงการจัดทำแนวทางการจัดการสารปนเปอนในอุปกรณ
จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปโตรเลียม
Project on Management of Contaminated Equipment
Derived from Decommissioning of Petroleum Installation

กิจกรรมเพื่อสังคม
CSR
• โครงการทองโลกปโตรเลียม
Petroleum Camp
• โครงการเตรียมความพรอมสำหรับผูที่จะปฏิบัติงาน
เจาะหลุมปโตรเลียม
Drilling School
• โครงการสรางความมั่นคงทางพลังงานโดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียมอยางเปนธรรม
Flagship Project
• โครงการสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ และการมีสวนรวม
ของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
Public Confidence, Goodwill, and Participation
Project in Amphoe Wiang Haeng, Chiang Mai
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การพัฒนากฎหมาย วาดวยปโตรเลียม
Evolution of Thai Petroleum legislation
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
Petroleum Act B.E. 2514 (1971)

พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 (การแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
Petroleum Act (No. 3) B.E. 2522
(1979) (second amendment)

แกไขเพิม
่ เติมบทบัญญัตเิ กีย
่ วกับการตอระยะเวลา
สำรวจและผลิตปโตรเลียม การปฏิบต
ั ต
ิ ามขอผูกพัน
ในการสำรวจปโตรเลียมและการเปดเผยรายงาน
เกีย
่ วกับการสำรวจปโตรเลียมใหรัดกุม

แกไขเพิม
่ เติมบทบัญญัตเิ พือ
่ สงเสริมการสำรวจ
ปโตรเลียมในทะเลทีม่ นี ำ้ ลึกเกิน 200 เมตร (บริเวณ
ทะเลอันดามัน)
Amendment and additional provisions to
promote exploration in offshore areas
with water depths exceeding 200 meters
(Andaman Sea)
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2516 (การแกไขเพิ่มเติมครั้งแรก)
Petroleum Act (No. 2) B.E. 2516
(1973) (first amendment)
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Amendment and additional provisions
on renewal of petroleum exploration and
production periods, compliance with
exploration obligations, and disclosure
of reports on petroleum exploration

2532

2522

Petroleum Act B.E. 2514 and Petroleum
Income Tax Act B.E. 2514, Thailand’s
maiden laws on petroleum, came into
force on April 23, 1971, for enforcement
on the management and monitoring of
petroleum operations in Thailand

2516

2514

กฎหมายวาดวยปโตรเลียมฉบับแรกของไทยคือ
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
พระราชบัญญัตภิ าษีเงินได ปโตรเลียม พ.ศ. 2514
ซึง่ ถือกำเนิด และ ประกาศใชครัง้ แรก เมือ
่ วันที่ 23
เมษายน 2514 โดยเปนกฎหมายหลักทีใ่ ชบงั คับใน
การบริหารจัดการและกำกับดูแลการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมในประเทศไทย

ปรับปรุงแกไขขอกำหนดเกีย
่ วกับระยะเวลาสำรวจ
และผลิตปโตรเลียมและการจัดเก็บรายไดของรัฐให
เหมาะสมกับสถานการณ
Revised terms on petroleum exploration
and production periods and appropriate
State revenue collection
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2532 (การแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
Petroleum Act (No. 4) B.E. 2532
(1989) (third amendment)

Revised provisions concerning taxation
in line with the repealed provisions on
business tax under the Revenue Code
and new provisions on the value-added
tax (VAT)

ปรับปรุงแกไขโดยเพิม
่ แรงจูงใจใหมก
ี ารสำรวจและ
ผลิตในพืน
้ ทีท
่ ม
่ี ค
ี วามเสีย
่ งในการลงทุนสูง หรือ
พื้นที่ที่มีกำลังการผลิตลดต่ำลง และปรับปรุง
ขัน
้ ตอนการอนุมต
ั ิ อนุญาต เกีย
่ วกับการสำรวจ
และผลิ ต ป โ ตรเลี ย มให เ ร็ ว ยิ ่ ง ขึ ้ น รวมทั ้ ง
เพิ ่ ม บทบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก เกณฑ ใ นการรื ้ อ ถอน
สิ ่ งปลู กสร า งวั สดุ อุ ปกรณ ท ี ่ ห มดอายุใชงาน
ออกจากพื ้ น ที ่ ผ ลิ ต เพื ่ อ มิ ใ ห เ กิ ด ผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

Addition of two regimes to the concession
system for the rights to explore for and
produce petroleum, namely the Production
Sharing Contract (PSC) and Service Contract
(SC)

2560

2534

ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการยกเลิกบทบัญญัติ
วาดวยภาษีการคาประมวล รัษฎากรและบัญญัติ
ใหมเปนภาษีมล
ู คาเพิม
่

เพิ่มระบบการใหสิทธิสำรวจและผลิตปโตรเลียม
อีก 2 ระบบนอกเหนือไปจาก ระบบสัมปทาน คือ
ระบบสัญญาณแบงปน ผลผลิต (PSC) และระบบ
สัญญาจางบริการ (SC)

2550

พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2534 (การแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4)
Petroleum Act (No. 5) B.E. 2534
(1991) (fourth amendment)

พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2560 (การแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6)
Petroleum Act (No. 7) B.E. 2560
(2017) (sixth amendment)

Addition of incentives for high-risked
and capital-intensive exploration areas
or depleting production areas, with
streamlined approval and permission
process for exploration and production
operation. Addition of provisions on rules
and procedures for decommissioning
of unusable installations, structures and
equipment and their movement out of
production areas to prevent potential
environmental impacts.
พระราชบั ญ ญั ต ิ ป  โ ตรเลี ย ม (ฉบั บ ที ่ 6)
พ.ศ. 2550 (การแก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ครั ้ ง ที ่ 5)
Petroleum Act (No. 6) B.E. 2550
(2007) (fifth amendment)
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คณะผูบริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
DMF Executives

วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี

Veerasak Pungrassamee

Premrutai Vinaiphat

สราวุธ แกวตาทิพย
Sarawut Kaewtathip

อธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

รองอธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

รองอธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Director General

Deputy Director General

Deputy Director General

วรากร พรหโมบล

อำไพพร เหลางาม

ศุภลักษณ พาฬอนุรก
ั ษ
Supalak Parnanurak

12

เปรมฤทัย วินัยแพทย

Warakorn Brahmopala

Ampaiporn Laowngam

ผูอำนวยการ
กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ผูอำนวยการ
สำนักบริหารกิจการปโตรเลียม
ระหวางประเทศ

ผูอำนวยการ
สำนักบริหารกลาง

Director
of Planning Division

Director of International
Petroleum Bureau

Director of Central
Administration Bureau
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สมบูรณ วัชระชัยสุรพล

Somboon Vachalachaisulapon

ภูมี ศรีสุวรรณ

Phumee Srisuwon

ผูอำนวยการ
สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยี
การประกอบกิจการปโตรเลียม

Director of Mineral Fuels
Management Bureau

Director of Petroleum Technology
and Operations Supervision
Bureau

มาลัย พิชยกุล

Malai Pitchayakul

ศุภมาศ เลาสกุล

Suppamas Laosakul

อรรถพล อางคำ
Atapon Orngkum

ผูอำนวยการ
กองความปลอดภัย
และสิง่ แวดลอมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ

Director of Petroleum Safety
and Environment
Division

พัชรี จงรักษ

Patcharee Jongrak

ผูอำนวยการ
ศูนยสารสนเทศ
ขอมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ผูอำนวยการ
สำนักบริหารสัมปทาน
ปโตรเลียม

ผูอำนวยการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

Director of Petroleum
Data and Information
Center

Director of Petroleum
Concession Management
Bureau

Director of Public Sector
Development Group
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1

.1

LEGAL AUTHORITY
อำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ก�ำหนดกรอบอ�ำนาจหน้าที่
ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดังนี้
1. บริหารจัดการในการให้สัมปทาน การส�ำรวจ
การผลิ ต การเก็ บ รั ก ษา การขนส่ ง การขาย และ
การจ�ำหน่ายปิโตรเลียม
2. ก� ำ หนดแนวทางการจั ด หา การพั ฒ นา และ
การจัดการแหล่งปิโตรเลียม
3. วิ เ คราะห์ วิ จั ย และประเมิ น ศั ก ยภาพและ
ปริมาณส�ำรอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4. พิจารณาสิทธิ ประสาน และอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพัน
ต่อรัฐ รวมทั้งจัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อื่น
ใดจากปิโตรเลียม
5. ก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม
6. ประสานความร่วมมือในการส�ำรวจและพัฒนา
แหล่งเชือ้ เพลิงธรรมชาติในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่วม พืน้ ทีท่ บั ซ้อน
กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น
7. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียมและ
เชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นๆ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือตามที่
กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

Under the Ministry of Energy regulation on
the Department of Mineral Fuels (DMF) of 2008,
the department operates under the following scope
of authority:
1. Administer the awarding of concessions,
exploration, production, storage, transport, sale,
and distribution of petroleum
2. Define approaches for securing supply,
development, and management of petroleum
deposits
3. Analyze, research, and assess reserves
potential and volumes, and develop mineral fuel
resources
4. Consider the rights, coordinate, and facilitate
concessionaires’ work under the law and obligations
to the State, and collect royalty payments as well
as other benefits
5. Define standards for occupational health,
safety, and environmental operations
6. Coordinate cooperation in exploration and
development of mineral fuel resources in overlapping
areas with neighboring and other countries
7. Manage information matters on petroleum
and other mineral fuels
8. Carry out other mandates of the Ministry of
Energy or the Cabinet.
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1

.2

ENERGY POLICY AND STRATEGIES
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน		

ภายใต้การก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาภาคพลังงานให้สนองต่อการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวมเพื่อเป็นพื้นฐานส�ำคัญให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายทางด้าน
พลังงานที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กั น ยายน 2557 ไว้ ใ นหั ว ข้ อ 6.9 มี เ นื้ อ หาดั ง นี้
“ปฏิรูปโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน�้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึง
ด�ำเนินการให้มีการส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น�้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด�ำเนิน
การให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนทั้ ง จากการใช้ ฟ อสซิ ล เป็ น เชื้ อ เพลิ ง และ
จากพลั ง งานทดแทนทุ ก ชนิ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ ปิ ด เผย
โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม
พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา
พลังงาน”
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อประชากรให้สูงขึ้น
เพื่อพ้นจากประเทศก�ำลังพัฒนา จ�ำเป็นต้องมีแนวทาง
การพัฒนาพลังงานในทุกมิติที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน
โดยกระทรวงพลังงานได้ก�ำหนดนโยบายพลังงาน 4.0
และแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เพื่อขับเคลื่อน
และสนับสนุนเศรษฐกิจ ภายใต้หลักการทีส่ ำ� คัญ คือการ
ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบพลั ง งาน และน� ำ
นวั ต กรรมที่ เ หมาะสมมาใช้ ใ นการพั ฒ นา ซึ่ ง ต้ อ ง
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The current government defined a policy and
strategies for energy sector development under
the overall national development as a cornerstone
for security, prosperity, and sustainability. Under
Item 6.9, page 10, of its policy statement given
to the National Legislative Assembly on September
12, 2014, Thailand’s energy policy reads:
“… Reform the prices of fuels to align with their costs
and allocate suitable tax burdens for different fuels and
different users so as to raise national energy efficiency
and prevent consumers from wasteful consumption.
Ensure that a new bidding round of oil and gas
exploration and production is launched for offshore and
onshore acreage. Ensure that new power plants are
built by government agencies and the private sector,
powered by fossil fuels and all alternative energy forms
under open, transparent, fair, and environmentally
friendly methods. Cooperate with neighboring countries
in energy development. …”
Driving the Thailand 4.0 National Strategy, the
government is committed to enhancing the average
per-capita income to free itself from the “developing
country” status. To achieve this goal, Thailand needs
an energy development approach interconnected in all
aspects. On the part of the Ministry of Energy, an Energy
4.0 Policy has been drawn up along with a long-term
energy integration plan to drive and support the economy
on the basis of a key principle. This principle consists in

ครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต จัดหา แปรรูปจนถึง
การใช้ ต ามประเภทพลั ง งาน ได้ แ ก่ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า และต้องสอดคล้องกับการท�ำงาน
ด้ า นประชารั ฐ ที่ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน
มีสว่ นร่วมด้วย ซึง่ แนวทางในการพัฒนาพลังงานส�ำหรับ
ก๊าซธรรมชาตินั้น เสนอให้มีการร่างพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียมฉบับใหม่ ก�ำหนดรูปแบบการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมให้ครอบคลุมประกอบด้วยระบบแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC) และระบบจ้างบริการ (SC) เพิ่มเติมจาก
ระบบสัมปทาน รวมทัง้ ความชัดเจนของการบริหารจัดการ
แหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มที่ ใ กล้ สิ้ น อายุ สั ม ปทาน นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเสรีมากขึน้ โดยเปิดให้บคุ คล
ที่สาม (Third Party Access :TPA) เข้ามาใช้โครงสร้าง
พื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติทั้งในส่วนท่อก๊าซและท่าเรือ
รับกักเก็บและแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติทถี่ กู ท�ำให้เหลว
(LNG) ซึ่ ง กระทรวงพลั ง งานจะสามารถขั บ เคลื่ อ น
ตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) ทีจ่ ะช่วย
ให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตต่อไป
กระทรวงพลั ง งานมี ภ ารกิ จ หลั ก ในการก� ำ หนด
นโยบายและแผน และมาตรการด้ า นพลั ง งานของ
ประเทศ เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด หาพลั ง งานให้ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการและความมัน่ คงของประเทศ โดยค�ำนึง
ถึงการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาด้านพลังงาน
ทีย่ งั่ ยืนเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การก�ำกับกิจการพลังงาน
และราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงท�ำหน้าที่
ในการเป็ น ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานและสนั บ สนุ น
การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ดังนั้น การก�ำหนด
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน จึงต้องมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เป็น
กรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาประเทศ มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์กระทรวง
พลังงาน (พ.ศ.2561-2565) โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้

efficiency upgrading of the overall energy system and
application of suitable innovations to development work,
which must not only encompass production, supply
procurement, processing, and usage fitting each energy
type (meaning oil fuels, natural gas, and electricity), but
also align with the Pracharath mode of work (meaning
the promotion and support of public participation).
As for the natural gas development approach, a new
Petroleum Act was to be drafted. This act incorporated
the production sharing contract (PSC) and the service
contract (SC) with the concession system together with
management clarity of petroleum concessions nearing
expiry. In addition, moves are to be made to promote
free competition by enabling third-party access (TPA)
to the gas infrastructure, including gas transmission
pipelines, LNG receiving terminals, and liquefaction
facilities. The Ministry of Energy is confident of driving
the Gas Plan toward energy security.
The Ministry of Energy’s core policy for defining
policies, plans, and measures is designed to supply
enough energy to meet national demand and foster
national energy security with due regard for energy
conservation, sustainable and environmentally
friendly energy development, energy business and
price regulation, and centralized energy data in
support of energy R&D. With these tasks in mind,
the ministry’s strategy definition must align with
the 20-year national strategies (2017-2036), which
frame long-term national development. Translating
these strategies into implementation is the 12th
National Economic and Social Development Plan
(2017-2021) for national development marked by
security, prosperity, and sustainability. To this end,
four ministry strategies were laid down for 20182022:
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความ

ต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริม
การลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การพลั ง งานและ
ราคาพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพั ฒ นาพลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง ที่ ยึ ด มั่ น
ในหลักธรรมาภิบาล
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ สั ง กั ด กระทรวงพลั ง งาน
มีฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการส่งเสริมและ
เร่งรัดให้มกี ารส�ำรวจและพัฒนาแหล่งเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ในประเทศและส่งเสริมความร่วมมือด้านการส�ำรวจและ
พัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพือ่ สร้างและรักษาความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยมีอำ� นาจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญ
ในการบริ ห ารจั ด การครอบคลุ ม ทั้ ง การให้ สั ม ปทาน
การส�ำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขาย
และการจ�ำหน่ายปิโตรเลียม ตลอดจนก�ำหนดแนวทาง
การจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม
รวมทั้ ง ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม จาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในด้าน
LNG และถ่านหิน ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ (พ.ศ. 2559-2563) มีความสอดคล้องเชือ่ มโยง
กับนโยบายด้านพลังงานของประเทศและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงพลังงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 สร้ า งความมั่ น คงในการจั ด หา

เชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ จ ากแหล่ ง ภายในประเทศและ
ต่ า งประเทศ

เป็นยุทธศาสตร์ที่รองรับนโยบายความมั่นคงด้าน
พลังงาน มีเป้าประสงค์ให้ประเทศมีความมัน่ คงด้านพลังงาน
และสามารถตอบสนองความต้องการเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน โดยการส�ำรวจและผลิตอย่างต่อเนือ่ ง ส่งเสริม
ให้มกี ารผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมและผลักดัน
ให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมใน
ต่างประเทศ รวมทัง้ มีแผนจัดหาเชือ้ เพลิงเพือ่ ความยัง่ ยืน
ด้านพลังงานของประเทศโดยด�ำเนินงาน ดังนี้
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Procurement of adequate energy to
fulfill needs, equipped with security
and promotion of investment
Strategy2: Regulation of energy affairs and
prices
Strategy3: Sustainable, environmentally friendly
energy development
Strategy4: High-performance organization
committed to good governance.
As the Ministry of Energy unit with a key role
in promoting and accelerating exploration and
development of indigenous mineral fuels, while
promoting collaboration with neighboring countries
on mineral fuel exploration and development, DMF
is committed to efficiently and sustainably creating
and maintaining national energy security. Its key
mandates cover the management of concession
awarding, exploration, production, storage, transport,
sale, and disposal of petroleum; definition
of approaches for supply, development, and
management of petroleum resources; and additional
NEPC-assigned missions concerning LNG and coal.
DMF has aligned its own strategies for 2016-2020
with the above-mentioned national energy policy
and the ministry’s strategies as follows:
Strategy1:

Strategy 1: Establish and maintain security
of mineral fuel supply from indigenous and
international sources

Accommodating the policy on energy security,
this strategy strives for the ability to meet mineral
fuel demand in a sustainable way by relentlessly
continuing E&P, promoting optimal production,
promoting and driving private E&P investment
abroad, as well as commanding fuel supply
plans for national energy security. Below are
specific details:

•

เพิ่มการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้
มี ข ้ อ มู ล พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพมากขึ้ น ซึ่ ง จะเพิ่ ม โอกาส
การส�ำรวจให้ประสบผลส�ำเร็จมากขึ้น
• เร่งรัดให้มกี ารเปิดให้สทิ ธิในการส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ โอกาสในการพบแหล่ง
ปิโตรเลียมใหม่
• ส่งเสริมการส�ำรวจในพืน้ ทีส่ งวน เพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการพบปริมาณส�ำรอง
• ผลักดันการบูรณาการ กฎหมาย และระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานภาครัฐอืน่ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนิน
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ได้
• ส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตปิโตรเลียม
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Recovery
Factor และ Well Optimization
• เตรียมความพร้อมเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรม
การส�ำรวจและผลิตอย่างต่อเนื่องในแปลงที่สิ้นสุดระยะ
เวลาผลิต เช่น โครงการตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินของ
อุปกรณ์ติดตั้ง และโครงการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการก�ำหนดนโยบายรองรับการส�ำรวจและ
ผลิตอย่างต่อเนื่องในแปลงที่สิ้นสุดอายุสัมปทาน
• จัดท�ำแนวทางเพือ่ ให้การส�ำรวจและผลิตในพืน้ ที่
พัฒนาร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาพืน้ ทีไ่ หล่ทวีปทับซ้อนกับประเทศเพือ่ นบ้าน
• ส่งเสริมการจัดหาปิโตรเลียมในพืน้ ทีพ่ ฒั นาร่วม
ไทย-มาเลเซีย
• ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุน
ส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ด้านพลังงานในเชิงรุก เช่น โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสการลงทุนด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ต่างประเทศ
• ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤตที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม
• เตรียมแผนการบริหารจัดการ LNG เพื่อความ
ยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

•

Increasing the assessment of petroleum
potential to add high-potential areas and grow the
probability of exploration success
• Speeding up ongoing awarding of
E&P rights to increase the probability of new
discoveries
• Promotion of exploration in reserved
acreage for greater probability of discovery
• Driving the integration of applicable
legislation and regulations with other public
agencies to enable E&P operations
• Promoting optimal petroleum production
by focusing on raising recovery factors and well
optimization
• Preparing blocks nearing production
expiry periods so that E&P may continue uninterrupted,
including a project on installations’ property value
audit and another on suitable options supporting
a policy accommodating ongoing E&P in blocks
nearing concession expiry
• Defining approaches to keep E&P operations
in joint-development areas going uninterrupted, and
investigating approaches for resolving overlapping
continental shelves with neighboring countries
• Promoting petroleum supply procurement
from MTJDA
• Promoting and driving private-sector
international E&P investment, as well as strengthening
international relations to enhance mutual trust,
leading to proactive energy cooperation, including
a project to promote and carve petroleum E&P
investment opportunities abroad
• Responding to emergencies and crises
affecting petroleum operations
• Developing LNG management plans for
national energy security
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•

•

บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาถ่านหินอย่าง
บูรณาการ เช่น โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหิน
โดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Managing and resolving coal problems in an
integrated way, including a project to integrate and
optimize Thailand’s overall coal operations.

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การสำ�รวจ

Strategy 2: Promote measures for E&P safety

และผลิตปิโตรเลียมให้มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ง่ เสริมการประกอบกิจการส�ำรวจ
และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
และได้รับการยอมรับจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยมี
เป้าประสงค์ให้การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
มี ค วามเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชน และมี ค วาม
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดยด�ำเนินงาน ดังนี้
• เตรียมการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบ
กิ จ การปิ โ ตรเลี ย มอย่ า งปลอดภั ย และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม เช่น โครงการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการ
ปิโตรเลียมเพือ่ จัดท�ำร่างประกาศกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
เกีย่ วกับการรือ้ ถอนและร่างข้อตกลงการส่งมอบสิง่ ติดตัง้
ให้แก่รัฐ และโครงการศึกษาแนวทางการน�ำสิ่งติดตั้งที่
สิน้ สุดการผลิตไปใช้ประโยชน์
• พัฒนาองค์ความรู้และจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ
ทีช่ ว่ ยยกระดับด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มส่ ง เสริ ม ให้ น� ำ งานศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิผลมาขยายผลอย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการตรวจ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย
• กระตุน้ และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
เชิงป้องกัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง
ในการกำ�กับกิจการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์ให้กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติเป็นองค์กรทีม่ กี ารก�ำกับ ประสาน บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยด�ำเนินงาน ดังนี้
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and environmental friendliness

Promoting the E&P business on a par with
international standards, this strategy seeks all
sectors’ acceptance to keep the domestic E&P
business friendly with the environment, communities,
and workers involved by:
• Preparing for safe and environmentally friendly
decommissioning of petroleum installations, including
a project to investigate approaches, criteria, and
procedures for such decommissioning, leading to
draft DMF announcements on their removal and draft
agreements on transferring installations to the
State, and a project on investigating utilization of
decommissioned ones
• Developing knowledge and devising
practical guidelines to upgrade the prevention and
mitigation of environmental impacts, while promoting
continual, extended application of effective
research, including a project on the surveillance of
environmental impacts in the Gulf of Thailand
• Stimulating and enhancing incentives
for entrepreneurs focusing on the relentless
development of E&P SHE systems, particularly
preventive activities.
Strategy 3: Strive to become a high-performance

organization in E&P regulation

This strategy seeks to turn DMF into an organization
marked by efficient regulation, coordination, and
management of internal processes by:

•

เพิม่ ประสิทธิภาพการประสานงานและการให้บริการ
โดยทบทวนปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการท�ำงานของ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนา
ระบบและด�ำเนินการติดตามประเมินผลกระบวนการ
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานและติดตามผลตามคู่มือปฏิบัติงาน
• ยกระดับฐานข้อมูลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการส�ำ รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของประเทศ
• พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
กระบวนการสังเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ความเที่ยงตรง และสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ผูบ้ ริหาร (Executive Information System : EIS)
• บริ ห ารอั ต ราก� ำ ลั ง ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
ภารกิจ โครงสร้างพร้อมกับสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพกับการปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง ควบคู่กับ
การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหาร เช่น โครงการพัฒนา
บุคลากรเพือ่ เตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหาร
• เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มสี มรรถนะ มีความ
สามารถตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ การเป็ น ผู ้ น� ำ
และการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และการถ่ายทอดความรูเ้ พือ่
การพัฒนาองค์กร ซึง่ ประกอบด้วย
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
พัฒนาองค์กรแก่บคุ ลากรกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ ”การจัดท�ำตัวชี้วัดระดับ
ส�ำนัก/กอง” และจัดบรรยายพิเศษ “การสื่อสาร
ในยุคดิจิทัล”
2. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นา
องค์กร (DMF Ambassador) รุ่นที่ 1 และ 2 เช่น
โครงการอบรม “นักบริหารงาน (The Supervisory
Grid)” และ “ที ม งาน พลั ง งานร่ ว ม (The
Synergistic Teamwork)”
3. โครงการกิ จ กรรม KM Day (Knowledge
Management: KM)

•

More efficiently coordinating and providing
services through the revision and systematic
improvement of DMF work processes, development
of monitoring systems, and continual assessment
of work process efficiency, including a project work
process revision and job manual monitoring
• Upgrading DMF databases into a national
E&P knowledge hub
• Developing an IT system and data synthesis
processes for higher work efficiency and accuracy
supporting executives’ decision-making, including
the Executive Information System (EIS) Project
• Administering its manpower structure for
workload and structural suitability, while undertaking
recruitment and grooming of positions in tandem
with executive grooming, including the Succession
Planning Project
• Enhancing personnel caliber so that they
may be capable and competent for their duties,
equipped with leadership and teamwork qualities,
as well as knowledge transfer for DMF development,
consisting of
1. A project to enhance organizational
development mastery for DMF personnel
so as to enhance energy security through
a workshop on “Bureau/Division KPI
Preparation” and a special talk on “Digital-Age
Communication”
2. The DMF Ambassador Project, Class 1
and Class 2, including a project on “The
Supervisory Grid” and “The Synergistic
Teamwork”
3. The KM (Knowledge Management) Day
Project.
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•

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการ
สือ่ สารและงานด้านมวลชนสัมพันธ์ เช่น โครงการพัฒนา
ทักษะบุคลากรด้านการสือ่ สารและมวลชนสัมพันธ์
• เสริมสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ ความภาคภูมใิ จ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

เป็นยุทธศาสตร์ทมี่ เี ป้าประสงค์ เพิม่ การรับรู้ และทัศนคติ
ทางบวกต่อภารกิจในการบริหารจัดการปิโตรเลียม แอลเอ็นจี และ
ถ่านหิน ให้กบั ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ โดยด�ำเนินงาน ดังนี้
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ และเสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ต่อกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประกอบด้วย
1. โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งปิโตรเลียม
2. โครงการสร้างความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจและเพิม่
การมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ่ รองรับการพัฒนา
โครงการส�ำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม
3. โครงการท่องโลกปิโตรเลียม (Petroleum Camp Project)
4. โครงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับผูท้ จี่ ะมาปฏิบตั ิ
งานเจาะหลุมปิโตรเลียม (Drilling School)
• เพิ่มการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปิโตรเลียม
ในวงกว้ า ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละความ
เชื่อมั่นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
• เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในส่วนกลาง
และระดับภูมิภาค โดยได้ด�ำเนินโครงการสร้างความ
มั่ น คงด้ า นพลั ง งานโดยการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม (Flagship Project) ในส่วน
ของการสร้าง พัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียม
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย (DMF-Networking)
• ตอบสนองต่อปัญหาเชิงวิกฤตจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น โครงการ
บริหารจัดการเชิงรุกเพื่อแก้สภาวะวิกฤตด้านการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านสื่อ
Social Media
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•

Promoting skills for communication and
community relations, including a project to develop
such skills
• Promoting personnel’s values, satisfaction,
and pride in job performances, including a project
to promote DMF values and culture, a project to
promote government officials’ virtue and ethics, and
a quality-of-life development project.
Strategy 4: Enhance sustained confidence

and cooperation among all sectors

This strategy seeks to enhance positive
acknowledgment and attitudes toward the mission
of petroleum, LNG, and coal management among
the public and other sectors by:
• Promoting engagement with communities
and networks to educate them and promote their
confidence in the E&P business through the following
projects:
1. Petroleum education
2. Fostering of confidence, trust, and people’s
participation to accommodate E&P
development projects
3. Petroleum Camp
4. Drilling School.
• Broadening petroleum situation publicity to
enhance the image of and confidence in DMF
• Promoting cooperation with centralized and
provincial public agencies through the Flagship
Project, specifically the formation, development,
and upkeep of petroleum networks in target areas
(DMF-Networking)
• Addressing critical E&P issues affecting
society as a whole, including a project to proactively
manage DMF’s E&P crises through social
media.

1

.3

GAS PLAN 2015
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 – 2579

1. ที่มาของแผน

ด้วยสภาพการณ์ปจั จุบนั ทีก่ ำ� ลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ของแหล่งในประเทศมีแนวโน้มลดลง สวนทางกับความ
ต้องการใช้ทเี่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีป่ ริมาณส�ำรอง
ก๊าซธรรมชาติของไทยเองก็มีอยู่อย่างจ�ำกัด ท�ำให้มี
แนวโน้ ม ที่ ต ้ อ งพึ่ ง พาการน� ำ เข้ า ก๊ า ซธรรมชาติ จ าก
ต่างประเทศมากขึน้ ตามล�ำดับ ซึง่ อาจมาจากทัง้ ประเทศ
เพือ่ นบ้านและจากภูมภิ าคอืน่ ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้อง
มีแผนการด�ำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้
ในภายภาคหน้าได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ ทัง้ โดย
การขยายขีดความสามารถด้านการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศ และจากการลดความต้องการใช้เพือ่ ชะลอการ
เติบโตของปริมาณการน�ำเข้า LNG ในอนาคต
2. ความเป็นมาของแผน

ภายหลั ง จากที่ ค ณะกรรมการนโยบายพลั ง งาน
แห่งชาติ (กพช.) มีมติในปี 2557 ให้กระทรวงพลังงาน
จัดท�ำแผนบูรณาการในภาพระยะยาวโดยให้มรี ะยะเวลา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) กระทรวงพลังงานจึงได้จดั ท�ำแผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2579 (Gas Plan 2015)
ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าแผนหลักภายใต้กรอบแผนบูรณาการ
พลั ง งานระยะยาว (Thailand Integrated Energy
Blueprint หรือ TIEB) โดยได้ผา่ นความเห็นชอบจาก กพช.
ในการประชุมเมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2558 ทัง้ นี้ แผนทัง้
ห้าแผนภายใต้กรอบแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว
ดังกล่าวนัน้ ต่างมีความเชือ่ มโยง ส่งผลกระทบต่อเนือ่ งกัน
(รูปที่ 1)

1. Origin

Thailand currently faces dwindling indigenous
gas output capacity against a backdrop of rising
demand, compounded by limited gas reserves.
As a result, the country is increasingly relying on
natural gas imports from neighboring countries
and other regions. It is therefore vital for Thailand
to command a systematic plan for gas resource
management to adequately and stably sustain
future demand. To this end, it must expand
national gas supply capability while trimming
demand to slow LNG import growth.

2. Background

In 2014 the National Energy Policy Council
(NEPC) assigned the Ministry of Energy to
devise a long-term integrated plan coinciding
with the national socio-economic plan of the
National Economic and Social Development
Board (NESDB). In 2015 the ministry therefore
mapped out Gas Plan 2015 as one of the five
principal plans of TIEB (Thailand Integrated
Energy Blueprint), approved by NEPC on
September 17, 2015. The five plans under TIEB are
interconnected and affect one another. See Figure 1.
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กาซธรรมชาติ เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด และกำลังลดนอยลงทุกป

Natural gas, the core power generation fuel, is limited in supply and diminishing by the year

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ
PDP 2015
จำเปนตองมีการปรับลด
สัดสวนเชื้อเพลิงของกาซธรรมชาติลง
Diversifies fuel mix of power generation
particularly by reducing gas domination
and promoting renewable energy.

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก
AEDP 2015

แผนอนุรักษพลังงาน
EEP 2015
ลดการใชพลังงานในประเทศ
ตามแผน PDP 2015
EEP 2015 reduces domestic energy
consumption under PDP 2015.

เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนตามแผน PDP 2015
AEDP 2015 raises the proportion of
power generated from renewable energy
under PDP 2015.

Oil

Oil

ลดการใชเชื้อเพลิงในภาคขนสง
Reduce transport fuel consumption.

ผลักดันการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
Drive biofuel consumption.

Gas
แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติจะชวยใหสามารถรองรับความตองการใชกาซในประเทศไดอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพในอนาคต อีกทั้งรองรับในกรณีที่แผนอื่นไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด
Gas Plan 2015 manages gas supply and the capability to serve future demand efficiently,
and devises emergency natural gas supply plan in case other plans cannot be fully implemented.

รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนบูรณาการพลังงาน
Figure 1 Linkage under TIEB
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ในช่วงปี 2559 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติรว่ มกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้มีการประเมินและทบทวนความเป็นไปได้
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้และปัจจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ เพื่อ
ปรับปรุงแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติภายใต้แผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติดังกล่าว 2 ครั้ง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่ได้
มีการพิจารณาได้แก่ ความเป็นไปได้ที่โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินจะชะลอออกไป ความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานตามแผน AEDP และ EEDP ทีป่ ระเมินไว้อยูท่ ี่
ร้อยละ 70 รวมถึงแนวโน้มราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกที่
มีการปรับลดลงในช่วงกลางปี 2559 ที่ส่งผลให้ประเมิน
ความต้องการใช้ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมมิได้
สูงอย่างทีค่ าดการณ์ไว้เมือ่ แรกจัดท�ำแผน ซึง่ ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2559 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอ
ผลการประเมินค่าพยากรณ์ความต้องการใช้และการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2/2559 ต่อ กพช.
ซึ่งได้รับอนุมัติในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

Last year, DMF and related agencies
assessed and reviewed the viability of projected
demand and related negative and positive factors
to revise the supply plan under the Gas Plan.
These factors consisted of the likelihood of
deferred coal power plant construction, the likelihood
of AEDP and EEDP implementation success
of 70%, and the weakening trend for the world
crude oil price in mid-2016, which subdued the
assessed demand in the transport and industrial
sectors as opposed to that for the original plan
formulation period. In December 2016, DMF,
EPPO, and related agencies presented their
assessed natural gas demand and supply values
(Revision 2/2016) to NEPC, which were approved
at the December 8, 2016, meeting.
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รูปที่ 2 แผนจัดหาก๊าซธรรมชาติภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2559 เทียบกับกรณีฐานเดิม
Figure 2 Revised Gas Supply Plan under Gas Plan 2015 in Comparison with Original Base Case
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3. แผนการดำ�เนิ น งานภายใต้ แ ผนบริ ห ารจั ด การ
ก๊าซธรรมชาติ

ตลอดช่วงปี 2560 ทีผ่ า่ นมา กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ร่วมกับส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยติ ด ตามและประเมิ น ความต้ อ งการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อ
ประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการวางแผน
โครงสร้างพืน้ ฐาน รองรับการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติทจี่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต ให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการใช้ในแต่ละ
ช่วงเวลา และไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ต่างๆ ทีม่ ากเกินความจ�ำเป็น นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน
ได้เตรียมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (PDP 2015) แผนอนุรกั ษ์พลังงาน (EEP 2015)
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP 2015) เพือ่ ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบนั ซึง่ ผลจาก
การทบทวนแผนเหล่านีจ้ ะเกีย่ วโยงและส่งผลต่อค่าพยากรณ์
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคต จึงจะมีการ
ทบทวนแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงแผนการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
ภายหลังจากการทบทวนแผนต่างๆ ได้ขอ้ สรุปแล้ว

3. Gas Plan Implementation

Through the year 2017, DMF, EPPO, and
related agencies tracked and assessed gas
demand in various sectors so as to assess the
situation and prepare to map out infrastructure
to accommodate future gas imports fitting the
demand for each period and not incurring
unnecessary investment expense burdens. In
addition, the Ministry of Energy took steps to
review and duly update PDP 2015 (Thailand Power
Development Plan 2015), EEP 2015 (Energy
Efficiency Plan 2015), and AEDP 2015 (Alternative
Energy Development Plan 2015). Since these
outcomes pertain to and affect projected gas
demand, there will be revised gas supply and
gas infrastructure development plans under the
Gas Plan once conclusions to these plans have
been drawn.
(as of December 2016)

G1 ชะลอการเติบโตของความตองการใชกาซ
Delay gas demand growth
G1-1 ปรับราคา Pool Pricing
Adjust pool pricing

การใชกาซ ณ ปลายแผน

G1-2 (PDP) ลดการพึ่งพากาซธรรมชาติตามแผน PDP
(PDP) Reduce reliance of natural gas under PDP

G1-3 (EE) เรงมาตรการประหยัดพลังงานตามแผน EEP
(EE) Speed up energy-saving under EEP

G2 รักษาระดับการผลิตกาซธรรมชาติ
Maintain gas output levels
G2-1 บริหารจัดการสัมปทานจะสิ้นอายุ ป 2565-66
Manage concessions expiring in 2022-23
G2-2 เปดใหยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปโตรเลียมรอบใหม
Accept bids under new E&P bidding rounds

G2-3 บริหารจัดการกาซในอาว
Manage Gulf of
Thailand gas

G3-1 การจัดหา LNG ใหเพียงพอและมีการแขงขัน
Secure adequate LNG and allow for competition
G3-2 ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลดาน LNG
Investigate LNG regulatory approach

G4 มีโครงสรางพื้นฐานและแนวทางดานการแขงขัน (สนพ.)
Prepare infrastructure and competition approach (EPPO)
G4-2 LNG Terminal

Gas consumption at the end of
plan reduced
รักษาระดับการผลิตกาซธรรมชาติได

G3 หาแหลงและการบริหารจัดการ LNG อยางมีประสิทธิภาพ
Seek and efficiently manage LNG sources

G4-1 ติดตามแผนโครงสรางพื้นฐานกาซธรรมชาติ
Follow up natural gas infrastructure plan

ลดลง

G4-3 แนวทางสรางการแขงขันกิจการ
กาซธรรมชาติ
Approach for gas business
competition

นานขึ้น

Maintain gas outputs for
a longer period
ตั้งหนวยงานกำกับกิจการ LNG
Set up LNG regulator
มีผูนำเขา LNG > 1 ราย
More than one LNG importer
พิจารณารูปแบบการจัดหาและตลาด LNG
ที่เหมาะสม
Consider suitable LNG supply patterns
and markets

TPA เกิดขึ้นจริง
TPA becomes reality
วางแผนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหเพียงพอ
Plan adequate infrastructural
development

รูปที่ 3 เป้าหมายการด�ำเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
Figure 3 Gas Plan goals
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ในส่ ว นของมาตรการการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ บรรลุ
เป้าประสงค์ของแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ได้เริม่
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2558
ภายหลังจากที่ กพช. อนุมตั แิ ผนดังกล่าว โดยประกอบด้วย
มาตรการทัง้ ภาคการใช้ การจัดหา การเตรียมความพร้อม
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนโครงสร้างธุรกิจและ
กติกากฎระเบียบทีจ่ ำ� เป็น โดยในภาคการใช้ มีการติดตาม
การใช้กา๊ ซธรรมชาติของแต่ละภาคส่วน และประเมินผล
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ควบคู่กับการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของแผนอืน่ ๆ อาทิ แผน PDP แผน AEDP และ
EEP 2015 ซึง่ ความส�ำเร็จของแต่ละแผนจะส่งผลต่อความ
ต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติดงั ทีก่ ล่าวข้างต้น ซึง่ มีการรายงาน
ผลการติดตามในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) อย่างต่อเนือ่ งเป็นรายไตรมาส
ในส่วนภาคการจัดหา ได้ดำ� เนินการศึกษาวิเคราะห์ใน
รายละเอียดของแต่ละแผนงาน และหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การยกร่ า งกฎหมายล� ำ ดั บ รองที่
เกี่ยวข้องภายหลังจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและ
พระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 เพือ่ รองรับการ
เปิดให้ยื่นขอสิทธิส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากร
ปิโตรเลียมทีเ่ หลืออยูใ่ ห้กอ่ เกิดประโยชน์สงู สุด
ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยมีสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากสถานะ
ของเหลวทีข่ นส่งมาในรูปของ LNG กลับเป็นสถานะก๊าซ
อยู ่ แ ห่ ง เดี ย วคื อ ที่ อ� ำ เภอมาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง
ด้วยขนาด 10 ล้านตันต่อปี ของบริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี
จ�ำกัด และในปี 2559 ที่ผ่านมา กพช. ได้เห็นชอบกับ
โครงการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ขยายสถานี
แปรสภาพ LNG อีก 3 โครงการ เพือ่ ขยายขีดความสามารถ
ในการรองรับการน�ำเข้า LNG ทีค่ าดว่าจะสูงขึน้ ในอนาคต
ซึ่งจะท�ำให้ก�ำลังความสามารถในการรองรับ LNG ของ
ประเทศไทยจะขยายเพิม่ ขึน้ เป็น 24 ล้านตันต่อปีภายใน
ปี 2567

Since September 2015 after NEPC’s approval,
DMF has continued to implement the Gas Plan,
consisting of measures on both demand and
supply sides, preparation of infrastructure
needed, study upon business restructuring, and
essential regulations. On the part of the demand
sector, DMF monitored gas consumption in
each sector in parallel in comparison with the
implementation of other plans, including PDP,
AEDP, and EEP of 2015. The success of each
plan affects gas demand. The department also
reports quarterly monitoring outcomes to the
Energy Policy Administrative Committee (EPAC).
As for the supply sector, DMF investigated
and analyzed each plan in consultation with
related agencies. After the June 23, 2017,
promulgation of the Petroleum Act and Petroleum
Income Tax Act (No. 7) B.E. 2560 (2017), DMF drafted
secondary laws to accommodate the launch
of upcoming E&P bidding rounds as well as
optimized development approaches of remaining
petroleum resources.
Concerning infrastructural development,
today Thailand has only a 10-million-ton/year
LNG liquefaction station at Amphoe Map Ta Phut,
Rayong, operated by PTT LNG Co., Ltd. In 2016,
NEPC endorsed a project to construct three more
such stations to grow the capacity for future LNG
imports, which are expected to top 24 million
tons/year by 2024.
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ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจและกติกา
กฎระเบียบต่างๆ กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติและส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้รว่ ม
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาแนวทางส่งเสริมการแข่งขัน
ให้เกิดขึน้ ในกิจการก๊าซธรรมชาติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่จะพัฒนาขีดความสามารถ
ในการตอบสนองความต้ อ งการได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
ในอนาคต และน�ำไปสูค่ วามมัน่ คงด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาว อีกทัง้ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการใน
ราคาทีเ่ หมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม และยังเป็นการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการและตลาดก๊าซธรรมชาติ
อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยรวม
ของประเทศต่อไป โดยในการประชุม กพช. เมือ่ วันที่ 31
กรกฎาคม 2560 ได้เห็นชอบกับข้อเสนอในเรือ่ งข้างต้นนีแ้ ล้ว
ในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 2560 และคาดว่าจะด�ำเนิน
การต่อเนือ่ งในปี 2561 เป็นการด�ำเนินการเกีย่ วกับแผน
บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในการร่วมปรับปรุงแผน PDP
2015 กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการทบทวน
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติ และประเมิน
รวมถึงจัดท�ำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
ของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ จะเป็นการประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ผลักดันให้เกิดการด�ำเนิน
การตามมติ กพช. เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในเรือ่ งของ
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเพือ่ เตรียม
ความพร้อมและเปิดโอกาสของธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันตามนโยบายต่อไป
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As for the Development of the business
structure and regulations, the Ministry of Energy
(through DMF and EPPO) joined related agencies
in investigating approaches for promoting
competition in the natural gas business for greater
capability to respond to future demand, in leading
to long-term energy security in parallel with
development of service quality at suitable,
transparent, and fair prices. Another purpose is
to promote participation by the private sector and
the public in natural gas business and market
development, leading to Thailand’s greater
overall competitiveness. The NEPC meeting of
July 31 this year endorsed these moves.
In the latter half of this year, and probably
continuing into 2018, steps have been taken
on the Gas Plan’s involvement in the PDP 2015
adjustment with responsible agencies to revise
projected gas demand numbers, assess, and
develop Thailand’s suitable future infrastructure
plans. Apart from these, consultation meetings
will be held with related agencies to drive
implementation of the NEPC resolution of July
31 this year on the promotion of competition in
the natural gas business to pave the way for the
private sector’s competition under the policy.

1

.4

1. ที่มา

LNG MANAGEMENT PLAN
แผนการบริหารจัดการ LNG

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นชาติที่น�ำเข้าพลังงานสุทธิ
โดยเฉพาะในส่วนของก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก
ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ เ พื่ อ
ยานพาหนะ (CNG/NGV) โดยในสถานการณ์ปัจจุบัน
ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติกว่า 5,300 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน โดยเป็นการผลิตในอ่าวไทยประมาณ 3,000
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน น�ำเข้าจากประเทศ
พม่า 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ก๊าซธรรมชาติที่
ถูกท�ำให้เหลวกว่า 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยใน
อนาคตความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศจะ
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ (ตามจ�ำนวนประชากรทีม่ ากขึน้ และความ
ต้องการพลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ) กอรปกับการ
ผลิตในอ่าวไทยที่จะลดลงเรื่อย ๆ และจะหมดในไม่เกิน
7 ปี อีกทั้งการผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียก็จะ
ลดลงเรือ่ ย ๆ เช่นกัน พร้อมกับมีความเป็นไปได้ทปี่ ริมาณ
ส�ำรองของแหล่งก๊าซธรรมชาติจากพม่าจะลดลงเร็วกว่า
ก�ำหนดและจะหมดในช่วงไม่เกิน 10 ปีจากปัจจุบัน
โดยในส่ ว นของการจั ด หาปริ ม าณส� ำ รองก๊ า ซ
ธรรมชาติเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งการเปิดสัมปทานรอบที่
21 และการเจรจาในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนไทย - กัมพูชา
ก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
จากประเด็นปัญหาด้านการจัดหาก๊าซธรรมชาติ เพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการใช้ของประเทศทั้งหมดนั้น
ก๊าซธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลว (LNG) จึงมีความส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและ
การวางแผนในอนาคต
แต่เนื่องจากปัจจุบันก๊าซธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลว
ยังไม่มีระบบการบริหาร จัดการ ควบคุมจากหน่วยงาน

1. Background

Today, Thailand is a net importer of energy,
in particular natural gas (the main fuel for power
generation and CNG/NGV). It is consuming over 5.3
Bcfd: roughly 3 Bcfd of Gulf gas, 0.7 Bcfd of MTJDA
gas, 1.2 Bcfd of gas imported from Myanmar, and
0.4 Bcfd of LNG. On a rise is demand for natural gas
in Thailand, whose population is rising along with
its energy demand for economic development. In
the meantime, oil depletion in the Gulf is ongoing for
up to 7 more years, as are outputs from the MTJDA,
while Myanmar’s gas reserves are possibly being
depleted faster than expected and should run out
in as many as 10 years from now.
On the supply side, neither the 21st concession
bidding round nor the negotiation in the CambodiaThailand overlapping territories can proceed under
current circumstances.
A solution to these ongoing problems in
fulfilling domestic demand is LNG, which has
become instrumental in easing supply shortage in a
suitable and timely way for current circumstances
and future planning.
Thailand does not yet have a public-sector
system for LNG administration, management, and
control under its Ministry of Energy, so we have
witnessed isolated cases of supply planning and
execution control. As the main government agency
in charge of upstream energy supply, DMF should
house its own unit that administers, manages, and
controls the spectrum of LNG supply efforts to
รายงานประจำ�ปี 2560
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ของภาครัฐภายใต้กระทรวงพลังงานมารองรับ ท�ำให้
การวางแผนจัดหา การควบคุมการด�ำเนินการยังขาดการ
บูรณาการและความเป็นเอกภาพ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ในฐานะหน่วยงานหลักด้านจัดหาพลังงานธรรมชาติตน้ น�ำ้
จึงควรจะมีหน่วยงานโดยตรงทีท่ ำ� หน้าที่ บริหาร จัดการ
ควบคุมจัดหาก๊าซธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลวทั้งระบบ
เพือ่ สนองตอบต่อการจัดหาพลังงานของประเทศทัง้ ระบบ
อย่างแท้จริง โดยควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ควบคุม บริหาร จัดการระบบการน�ำเข้าก๊าซ
ธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลวทั้งปริมาณและราคา
2. บริหาร ประเมิน ก�ำหนดปริมาณการน�ำเข้าก๊าซ
ธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลวระยะสั้น กลาง ยาว
3. ก�ำหนดราคาแนะน�ำ โดยศึกษาวิเคราะห์จาก
ราคาตลาดโลกในสถานการณ์นนั้ ๆ เพือ่ ก�ำหนดเป็นราคา
แนะน�ำ
4. สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น การซื้ อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ
ที่ ถู ก ท� ำ ให้ เ หลวระหว่ า งรั ฐ บาลไทยและผู ้ ข ายก๊ า ซ
ธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลว
5. ประสาน จัดตัง้ ความร่วมมือในองค์กรนานาชาติ
ของประเทศผูซ้ อื้ ก๊าซธรรมชาติทถี่ กู ท�ำให้เหลว เพือ่ สร้าง
ความสามารถในการต่อรอง (ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)
6. ควบคุมกระบวนการขนส่ง ผลิต (คืนสภาพก๊าซ
จากของเหลว) จัดเก็บ รักษา ก๊าซธรรมชาติทถี่ กู ท�ำให้เหลว
7. ควบคุมระบบการจัดส่งก๊าซธรรมชาติที่ถูกท�ำ
ให้เหลวในระบบท่อและระบบรถขนส่ง
8. ควบคุมระบบมาตรวัดการซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ
ที่ถูกท�ำให้เหลว
9. บริหาร จัดการ ควบคุม ก�ำหนดระบบความ
ปลอดภัยและการรักษาสภาวะแวดล้อมในกระบวนการ
ขนส่ง จัดเก็บ ผลิต ซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลว
10. ก�ำหนดมาตรการ ระบบควบคุม กฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
กระบวนการของก๊าซธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลวทั้งระบบ
(ซือ้ ขนส่ง แปลงสถานะก๊าซ ขนส่ง)
11. ผลั กดั น สนับ สนุนกระบวนการเข้า มามี ส่ วน
เกี่ยวข้องของภาคเอกชนรายอื่นในอุตสาหกรรมก๊าซ
ธรรมชาติทถี่ กู ท�ำให้เหลวทัง้ ระบบ (Third Party Access)
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effectively meet Thailand’s needs. Below are the
specific mandates of this unit:
1. Control, administer, and manage imported
LNG quantity and price regimes
2. Administer, assess, and set short-term,
medium-term, and long-term LNG import volumes
3. Recommend LNG prices through analyses of
world market prices under prevailing circumstances
4. Actively promote LNG purchasing between
the Thai government and suppliers
5. Coordinate with international organizations
of LNG buyer countries, including Japan and South
Korea, to establish bargaining power
6. Control the processes of LNG transport,
production (liquefaction), storage, and maintenance
7. Control LNG delivery in pipeline transmission
and trucking systems
8. Control the LNG metering system
9. Administer, manage, control, and define
safety and environmental preservation regimes
for LNG transport, storage, production, and sales
processes
10. Define measures, control regimes, and
regulations for activities concerning LNG systems
(sale, transport, liquefaction, and delivery to users)
11. Actively promote Third-Party Access to the
inclusive LNG system.

ในระหว่างการด�ำเนินการจัดตั้งกองบริหารจัดการ
LNG นั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดตั้งคณะท�ำงาน
ศึกษา วางแผน จัดท�ำกระบวนการท�ำงานเพื่อจัดตั้งกอง
LNG โดยมีเป้าหมายที่ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้
1. Road Map การบริหารจัดการ LNG ทั้งระบบ
โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในอนาคต
2. ตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศึกษาแนวทางการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ ติดตามก�ำกับดูแลการจัดหา LNG
ที่เหมาะสมทั้งในด้านราคาและปริมาณ เพื่อรองรับการ
แข่งขันในกรณีที่มีผู้จัดหา/น�ำเข้าก๊าซ LNG หลายราย
2. ผลงานที่ได้ดำ�เนินการ

ผลงานที่ผ่านมา มีดังนี้
1. น�ำเสนอเรื่อง ผลักดันการอนุมัติให้ กฟผ. สร้าง
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)
ที่ขนาดก�ำลังจ่าย 5 ล้านตันต่อปี และการท�ำสัญญา
ระยะยาวในการจัดซือ้ LNG ของประเทศไทยกับ BP Shell
and Petronas รวมขนาดก�ำลังจ่าย 3.2 ล้านตันต่อปี
2. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม เกี่ ย วกั บ LNG ในระดั บ
นานาชาติเพือ่ แสดงจุดยืนด้าน LNG ของประเทศไทยและ
การแสวงหาพันธมิตร
3. สร้างความเข้าใจกับภาคประชาชน หน่วยงานราชการ
อืน่ ๆ เอกชนเกีย่ วกับการบริหารจัดการ LNG แนวทางการ
สนับสนุนการเปิดเสรี LNG ในอนาคต
4. ก�ำหนดกระบวนการท�ำงานและแต่งตัง้ บุคลากร
เพื่อบริหารจัดการ LNG ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(จัดตั้งกองภายใน) (ตามมติ กพช.)

In the lead-up to the establishment of its LNG
Management Division, the department formed a
workforce to investigate, plan, and formulate work
process for such establishment with the following
achievables:
1. A roadmap for inclusive LNG management
by the department
2. In line with the National Energy Policy Council
(NEPC) resolution, the department is to investigate an
approach for the rule formulation for monitoring
and overseeing suitable LNG supply (in price and
volume) to accommodate competition among
several LNG suppliers or importers.
2. Performance

Below is a summary of past performance:
1. Presented its mobilization for approval for
EGAT’s FSRU (Floating Storage and Regasification
Unit) construction with a 5-MTPA (metric tons per
annum) transfer capacity and for engagement
in Thailand’s long-term LNG purchases with BP Shell
and Petronas totaling 3.2 MTPA in transfer capacity
2. Attended an international LNG conference
to show Thailand’s position on LNG and its pursuit
of partners
3. Established proper understanding with the
public, other government agencies, and the private
sector of LNG management and a future approach
for promoting LNG liberalization.
4. Defined work processes and appointed
officers to manage DMF’s LNG matters, as called
for by a NEPC resolution.
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3. แผนงานในอนาคต

3. Future plans

แผนระยะกลาง: ภายในสิ้นปี 2563
1. พระราชบัญญัติบริหารจัดการ LNG
2. พัฒนาบุคลากรรองรับกองบริหารจัดการ LNG
3. จัดตั้งกองบริหารจัดการ LNG ภายใต้กรมเชื้อ
เพลิงธรรมชาติแล้วเสร็จ

Mid-term plan: By the end of 2030
1. LNG Management Act
2. Development of manpower for the new
division
3. Formal completion of DMF’s LNG Management
Division.

แผนเร่งด่วน: ภายในสิ้นปี 2561
1. ก� ำ หนดสั ด ส่ ว นของระยะสั ญ ญา LNG ของ
ประเทศไทย (Thailand LNG Portfolio) เพื่อรักษาความ
มั่นคงด้านพลังงาน ราคาที่เหมาะสมและสนับสนุนการ
เปิดเสรี
2. ก� ำ หนดเพดานราคาควบคุม การจัดหา LNG
ระยะสั้น (Spot) เพื่อทดแทนการอ้างอิงราคาน�้ำมันเตา
3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่ออนุญาตให้
น�ำเข้า LNG ระยะสั้น (Spot) (ในกรณีมีผู้น�ำเข้าพร้อม
กันหลายราย)
4. ก�ำหนดเพดานราคาควบคุมในการจัดหา LNG
(ระยะกลางและระยะยาว)
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาในการอนุญาตให้
น�ำเข้า LNG (ระยะกลางและระยะยาว)
6. ก�ำหนดหลักเกณฑ์เปรียบเทียบในการอนุญาต
ให้น�ำเข้า LNG (ระยะกลางและระยะยาว) (ในกรณีมี
ผู้นำ� เข้าพร้อมกันหลายราย)
ทั้งหมดก�ำหนดโดยมติ กพช.
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Urgent plan: By the end of 2018
1. Define Thailand’s LNG portfolio of contracts
for energy security and suitable prices, as well as
promoting business liberalization
2. Set ceiling spot LNG prices in place of fuel
oil price references
3. Define comparative criteria for permission
of spot LNG imports (for several simultaneous
importers)
4. Set ceiling mid-term and long-term LNG
prices
5. Define mid-term and long-term criteria for
LNG import permits
6. Define mid-term and long-term comparative
criteria for permission of LNG imports (for
several simultaneous importers).
These were in compliance with NEPC resolutions.

1

.5

1. ความเป็นมา

COAL PLAN
แผนบูรณาการงานด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการผลิตและการใช้
ถ่านหินเพื่อพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน แต่ไม่มี
มาตรการและเทคโนโลยีจดั การผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ประกอบกับมีการใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าเป็น
ปริ ม าณมาก เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตผลกระทบต่อสภาวะอากาศ
เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อโรงไฟฟ้าถ่านหิน จนในที่สุด
ได้พัฒนาไปสู่การต่อต้านการใช้ถ่านหินจากประชาชน
บางกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน�ำเทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด ที่ ส ามารถก� ำ จั ด หรื อ ลดมลพิ ษ จากการน� ำ
เชื้อเพลิงถ่านหินมาใช้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน มีมติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
มอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงพลังงานมีหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการและ
การขนส่งถ่านหินทั้งระบบ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดังนั้น
ในปี 2559 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จึงได้จัดท�ำแผน
บู ร ณาการด้ า นเชื้ อ เพลิ ง ถ่ า นหิ น หรื อ แผนที่ น� ำ ทาง
เชือ้ เพลิงถ่านหินของประเทศ (Thailand Coal Roadmap)
ระยะด�ำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เพื่อรองรับ
การน�ำเข้าถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. Background

Production and exploitation of coal for national
development date back several decades without
any environmental impact management measures
or technology. Massive volumes of coal were used
for power generation to sustain economic growth,
resulting in critical atmospheric impacts and a bad
reputation for Coal-Fired power plants. Ultimately,
resistance to coal was demonstrated by certain
sectors of the public. Today, however, clean coal
technology can be applied to treat or lower coal
combustion pollutions.
On October 7, 2014, the Ministry of Energy
assigned DMF, as its core unit for procurement
of energy from mineral fuel sources, to develop
an integrated coal operation plan to manage and
transport the coal system and establish public
understanding of the need to build Coal-Fired power
plants. In 2016, the department developed a five year
(2016-2020) Thailand Coal Roadmap to accommodate
power-generation imported coal which is efficient,
environment-friendly, and enhances national energy
security. The roadmap consists of six strategies:
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จั ด ท� ำ กฎหมาย และก� ำ กั บ กิ จ การ
เชื้อเพลิงอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือโดยตั้งคณะท�ำงาน
ที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับถ่านหิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงถ่านหิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
เชื้ อ เพลิ ง ถ่ า นหิ น ให้ กั บ องค์ ก รและ
บุคลากรของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้ า งความยอมรั บ ของสั ง คมด้ า น
เชื้ อ เพลิ ง ถ่ า นหิ น และเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดท�ำฐานข้อมูลถ่านหินที่น่าเชื่อถือ
ถูกต้องและครอบคลุม
2. ผลการดำ�เนินการที่ผ่านมา

ปี 2559 ได้ ศึ ก ษาทบทวนระเบี ย บกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบกิ จ การถ่ า นหิ น ของไทย
พร้อมทั้งได้จัดท�ำร่างกฎหมายที่ใช้ในการก�ำกับดูแล
กิจการถ่านหินแบบบูรณาการ โดยได้มีการศึกษาและ
จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติเชื้อเพลิงถ่านหิน พ.ศ. ....
แล้ ว เสร็ จ (แต่ ยั ง มิ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การน� ำ เสนอตาม
ขั้นตอนของการตราพระราชบัญญัติ) ต่อมาในปี 2560
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม ประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
โดยได้กำ� หนดให้ถา่ นหินเป็นชนิดหนึง่ ของแร่ และมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับแก่การ
บริหารจัดการแร่ทั่วราชอาณาจักร และเขตไหล่ทวีป ซึ่ง
หมายรวมถึง การประกอบธุรกิจแร่ ได้แก่ การซือ้ ขาย ครอบ
ครอง การเก็บ การขน และการน�ำแร่เข้ามาในราชอาณาจักร
ด้วย เมือ่ เปรียบเทียบรายละเอียดเนือ้ หาร่างพระราชบัญญัติ
เชือ้ เพลิงถ่านหินทีไ่ ด้จดั ท�ำ พบว่ามีหลายประเด็นใกล้เคียง
กับ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 อาจก่อให้เกิดความ
ทั บ ซ้ อ นของกฎหมาย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ด้านถ่านหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติจึงจัดท�ำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีด้านเชื้อเพลิง
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1. Develop fair and transparent legislation and
oversight of the coal business
2. Establish cooperation by forming taskforces
consisting of coal-related agencies
3. Define a coal management structure
4. Develop coal technology caliber for national
entities and personnel
5. Establish social acceptance of coal and
clean coal technology
6. Establish a coal database that is credible,
accurate, and comprehensive.
2. Outcomes

The year 2016 saw the evolution of legislation
for the integrated oversight of the coal business, with
the completion of investigation and drafting of the
Coal Act B.E. … but without the formal tabling of the
legislation under the act protocol. Then in 2017, the
Department of Primary Industries and Mines, Ministry
of Industry, promulgated the Minerals and Mining
Act B.E. 2560 (2017), stating that coal is a mineral,
and Article 6 of the act governs the management
of minerals throughout the kingdom and continental
shelves. In other words, the mineral and mining
businesses, ranging from trading, possessing,
storage, transporting, and importing of minerals fall
under this act. Comparing this act with details of
DMF’s Coal Act draft, one finds several comparable
aspects. Therefore if DMF proposed its Coal Act
draft and proceeded with secondary laws now,
legislative redundancies could pose problems. To
enable efficient coal business conduct, DMF therefore
developed a code of practice (CoP) for coal to
promote and standardize small-scale domestic coal
operations, while establishing a positive image for
them so that the public may become more confident
in their operations.

ถ่ า นหิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ยกระดั บ การประกอบกิ จ การ
เชื้อเพลิงถ่านหินรายย่อยของไทยให้ได้มาตรฐานและ
สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นการประกอบกิ จ การถ่ า นหิ น
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ให้ ก ารยอมรั บ
การด�ำเนินงานของผู้ประกอบการถ่านหินมากยิ่งขึ้น
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ มี ภ ารกิ จ ในเรื่ อ งการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน รวมถึงแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก
โดยเฉพาะงานด้านถ่านหินของประเทศ ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 9 กระทรวง หรือ 19
หน่วยงานระดับกรม ในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
เชื้อเพลิงถ่านหินของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำคั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรมการมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้
สร้างความเชือ่ มัน่ และเสริมศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ให้มคี วามเชีย่ วชาญ พัฒนาทักษะในด้านประชาสัมพันธ์
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคล
ได้เข้าใจโดยง่าย จึงได้จัดโครงการสร้างความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการน�ำไปสู่การเข้าถึง ความเข้าใจ
ที่ ถู ก ต้ อ ง และการมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
การพั ฒ นาแหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ม า
ใช้ประโยชน์ต่อไป
นอกจากนี้ ก รมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ยั ง ได้ มี ก าร
ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
ประกวดและคัดเลือกองค์กรที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ของ
กิจการถ่านหินของไทย (Thailand Coal Award) ซึ่งในปี
2560 มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น จ�ำนวน 9 รางวัล ดังนี้

DMF is tasked with the promotion of image,
confidence, and cooperation from all sectors,
including alternative mineral fuels, particularly
national coal matters. It secured collaboration from
19 department-level agencies under nine ministries
in integrating the management of national coal
fuels for maximum efficiency. The department values
participatory activities with related agencies to grow
knowledge, bolster confidence, and enhance the
caliber and skills of personnel, develop their PR skills
for simplifying related knowledge for the laymen.
As a result, it mapped out a project for public
confidence, goodwill, and participation in Amphoe
Wiang Haeng, Chiang Mai, to develop caliber,
strengthen, and grow public participation networks,
leading to access, proper understanding, and
participation in the management of local indigenous
mineral fuels for subsequent exploitation.
The department also coordinates with related
agencies in promoting the image of and confidence
in coal-related activities by launching contests
and selecting domestic entities with coal-related
excellence (Thailand Coal Awards). This year the
following entries won these awards.
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ประเภทการด�ำเนินการด้านถ่านหินทีเ่ ป็นเลิศ (Best
Practices Category) ได้แก่
1. “Mae Moh Lignite Mine” จาก เหมืองแม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. “BLCP 2x717 MW Coal-Fired Power Station”
จาก บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
3. “SKIC Closed-System Coal Operation for
Sustainable Development (Ban Pong Dome Coal
Storage) จาก บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
ประเภทการมีสว่ นร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate
Social Responsibility Category) ได้แก่
4. “The Environmental Collaboration for Sustainable
Development in Mae Moh District” จาก การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
5. “TPIPL Intend Continuing Commitment to
CSR” จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
6. “Sustainable Social Participation of BLCP
Coal-Fired Power Plant” จาก บริษัท บีแอลซีพี เพา
เวอร์ จ�ำกัด
7. “Asia Green Energy : Green Society” จาก
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทหัวข้อพิเศษ (Special Submission Category)
ได้แก่
8. “Distribution Bunker Cleaning Equipment”
จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9. “Specific Energy Consumption Improvement
of Kiln Plant” จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
3. แผนการดำ�เนินงานในปี 2561

•

จั ด ท� ำ ประมวลหลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ดี ด ้ า นเชื้ อ เพลิ ง
ถ่านหิน (Code of Practice: CoP) เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับการประกอบกิจการถ่านหินให้ได้มาตรฐาน
• จัดท�ำรายงานกระบวนการขนส่งถ่านหินน�ำเข้า
ตั้งแต่ต้นทางถึงผู้ใช้ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการด�ำเนิน
งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ถ่านหิน
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Best Practices Category
1. “Mae Moh Lignite Mine” : Mae Moh Mine,
EGAT
2. “BLCP 2x717 MW Coal-Fired Power Station”
: BLCP Power Co., Ltd.
3. “SKIC Closed-System Coal Operation for
Sustainable Development (Ban Pong Dome Coal
Storage) : Siam Craft Industry Co., Ltd.
Corporate Social Responsibility Category
4. “The Environmental Collaboration for
Sustainable Development in Mae Moh District” : EGAT
5. “TPIPL Intend Continuing Commitment to
CSR” : TPI Polene Plc
6. “Sustainable Social Participation of BLCP
Coal-Fired Power Plant” : BLCP Power Co., Ltd.
7. “Asia Green Energy : Green Society” : Asia
Green Energy Plc.
Special Submission Category
8. “Distribution Bunker-Cleaning Equipment”
: EGAT
9. “Specific Energy Consumption Improvement
of Kiln Plant” : TPI Polene Plc.
3. Work Plan

• Develop a coal CoP to promote and
standardize coal operations
• Prepare a report on coal transport processes
ranging from upstream to users for widespread
knowledge of processes related to coal utilization

•

ส่งเสริมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการก�ำกับดูแลพื้นที่ประกอบ
กิจการถ่านหิน
• จัดการประกวดและคัดเลือกองค์กรที่มีความ
เป็ น เลิ ศ ในด้ า นต่ า ง ๆ ของกิ จ การถ่ า นหิ น ของไทย
(Thailand Coal Awards 2018) เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์
และยกย่องผู้ประกอบกิจการถ่านหินที่ดีในการประกอบ
กิจการถ่านหิน
• รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลการประกอบ
กิจการเชือ้ เพลิงถ่านหิน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เชื้อเพลิงถ่านหินให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
• ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกิจการเชื้อเพลิงถ่านหิน เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาด้านถ่านหินแบบบูรณาการ

•

Encourage local administrative officers to
apply the CoP as guidelines for overseeing coal
business sites
• Sponsor contests and selection of entities
with assorted excellence in domestic coal businesses
(Thailand Coal Awards 2018) to promote the image
and recognize role-model coal entrepreneurs
• Compile and audit coal-related business
data derived from all assorted agencies to improve
DMF’s coal database for implementation and
efficiency
• Coordinate with agencies related to coal
businesses to lead to integrated participation in
resolving coal problems.
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DOMESTIC PETROLEUM OVERVIEW
สถานการณ์ปิโตรเลียมในประเทศ

ในปี 2560 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
ขั้นต้น (Primary Commercial Energy Consumption)
เท่ากับ 2.13 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบต่อวัน เพิม่ ขึน้
กว่าปีก่อนร้อยละ 1.6
โดยหากพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 25562560) การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ต่อปี

This year Thailand’s primary commercial
energy consumption totaled 2.13 million barrels of
oil equivalent per day (MMBOED), a 1.6% rise from
last year. On average since 2013, consumption has
risen 1.7% a year.

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560
Thailand’s primary commercial energy consumption, 2013 - 2017

PETROLEUM PRODUCTS
COAL
LIGNITE
NATURAL GAS
HYDRO & IMPORTED
ELECTRICITY

ที่มา : ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
Source : Energy Policy & Planning Office, EPPO

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทย
ปี 2560 แบ่งออกเป็นการใช้ปิโตรเลียม ร้อยละ 80 (ก๊าซ
ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 42 และ 38
ตามล�ำดับ) ถ่านหินและลิกไนต์ร้อยละ 18 และพลังงาน
น�ำ้ และไฟฟ้าน�ำเข้าร้อยละ 2

Of this total consumption, petroleum accounted for
80% (42% natural gas and 38% petroleum products);
coal and lignite, 18%; and hydro/imported
electricity, 2%.
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สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560
Components of primary commercial energy consumption in 2017

2%
38%

4%
PETROLEUM PRODUCTS

14%

HYDRO & IMPORTED ELECTRICITY
LIGNITE
COAL
NATURAL GAS

42%
การจัดหาปิโตรเลียมของประเทศไทยในปี 2560
มีการจัดหาจากแหล่งภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 0.863
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ปี 2559 ลดลงร้ อ ยละ 5.5 แบ่ ง เป็ น การจั ด หา
ในรูปน�้ำมันดิบร้อยละ 17 (141,858 บาร์เรลต่อวัน)
ก๊าซธรรมชาติเหลวร้อยละ 10 (98,882 บาร์เรลต่อวัน)
และก๊าซธรรมชาติ (รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย)
ร้อยละ 73 (3,620 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) โดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 41 ของการจัดหาปิโตรเลียมทั้งหมด
ส่วนที่เหลือร้อยละ 59 ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาแนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นว่า
ความต้องการใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศ
โดยรวมยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยประเทศต้อง
พึ่งพาการน�ำเข้าน�้ำมันดิบในระดับสูงมาอย่างยาวนาน
โดยในปี 2560 มี สั ด ส่ ว นการน� ำ เข้ า ถึ ง ร้ อ ยละ 87
เมื่ อ เที ย บกั บ การจั ด หาน�้ ำ มั น ดิ บ ในประเทศทั้ ง หมด
เพื่อใช้ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในภาคการขนส่ง
ส�ำหรับก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในประเทศ ยังคงสามารถ
พึ่ ง พาก๊ า ซธรรมชาติ ท่ี ผ ลิ ต ได้ จ ากแหล่ ง ในประเทศ
แต่เพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้ทเี่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง

40

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

As for Thailand’s petroleum procurement this
year, indigenous sources yielded 0.863 MMBOED,
a 5.5% drop from last year. This supply broke down
into 17% crude oil (141,858 bpd); 10% condensate
(98,882 bpd); and 73% natural gas, inclusive of
MTJDA gas (3.620 billion cubic feet per day).
Indigenous supply accounted for 41% of total
procurement; imports, 59%.
Thailand’s energy demand and supply has
historically been on a rise. In other words, we have
relied heavily on crude oil imports for a long time.
To meet domestic demand, the proportion of imports
this year was as high as 87% of the total domestic
supply, with the bulk going to the transport sector.
As for the domestic consumption of natural gas,
Thailand still relied on indigenous natural gas, but to
meet the burgeoning demand, natural gas imports
have become necessary. One source is Myanmar,
with gas transmitted through the western transmission
pipeline system accounting for 17% of the total
gas supply. The other is imported LNG, accounting

ได้มกี ารน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติในสองรูปแบบ ได้แก่ น�ำเข้า
จากแหล่งก๊าซธรรมชาติของประเทศเมียนมา โดยขนส่ง
ผ่านระบบท่อส่งก๊าซตะวันตกในสัดส่วนร้อยละ 17 ของ
ปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่จัดหาได้ อีกรูปแบบคือ
การน�ำเข้าในรูปของ ก๊าซธรรมชาติทถี่ กู ท�ำให้เหลว (LNG)
ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปัจจุบนั มีสถานีแปรสภาพ LNG
อยูห่ นึง่ แห่งทีอ่ ำ� เภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในอนาคต
มีความเป็นไปได้ที่ประเทศจะต้องขยายปริมาณการ
น�ำเข้า LNG เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของภาค
การใช้ทจี่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีป่ ริมาณทรัพยากร
ปิโตรเลียมภายในประเทศมีอยู่อย่างจ�ำกัด ประเทศจึง
จ�ำเป็นต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการ ก๊าซธรรมชาติ
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบชัดเจน โดยมีมาตรการ
จัดการในด้านการจัดหาควบคู่กับมาตรการด้านการใช้
เพื่อสร้างสมดุลพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

for 10%. Today there is a LNG liquefaction facility
at Map Ta Phut, Rayong. It looks highly likely that
Thailand would need to import more LNG to sustain
the expanding consuming sector amid diminishing
petroleum resources. Thailand therefore needs an
approach for efficiently and systematically managing
natural gas, with management measures for supply
in parallel with consumption. This would not only
strike an energy balance for the kingdom, but also
enhance long-term energy security.
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Thailand’s Petroleum Balances
(January - December 2017)

Unit: MBOEPD

PROCESSING

PROCUREMENT

LOCAL CONSUMPTION / EXPORT

(Exclude Naphtha from Refinery)
2016
Crude Oil

Import

%

865.0

838.1

-3.1

- Middle East

562.4

559.6

-0.5

- Far East

156.3

175.3

12.2

- Other

117.8

165.1

40.2

Condensate

15.7

7.3

-53.5

Natural Gas

147.7

147.2

-0.3

68

89.0

30.9

1,096.4

1,081.6

-1.3

LNG
Subtotal

Refined Products

52.1

57.0

9.4

- LPG

10.0

13.3

33.0

- Gasoline

23.1

26.3

13.9

- Jet Fuel

1.4

0.8

-42.9

- Diesel

14.2

14

-1.4

- Fuel Oil

2.3

1.1

-52.2

- Bitumen

1.1

1.5

36.4

Total Import

1,148.5

1,138.6

-0.9

165.0

145.1

-12.1

- For Local

134.1

111.6

-16.8

- For Export

30.9

33.5

8.4

94.2

83.7

-11.1

- For Local

94.2

83.7

-11.1

- For Export

-

-

-

Crude Oil

Indigenous

2017

Condensate

Natural Gas

610.5

584.2

-4.3

Total Indigenous

869.7

813.0

-6.5

2,018.2

1,951.6

-3.3

TOTAL

Sources: PTIT, DMF, DOEB, PTT
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Six Refineries and one Condensate Splitter with
Combined Capacity of 1,094,000 barrels per day
Products
- LPG

2016

2017

%

Products

2016

- LPG

34.1

39.6

16.1

- Gasoline

180.6

188.5

4.4

- Kerosene

36.2

32.5

-10.2

-Jet Fuel

107.5

113.9

6.0

- Diesel

427.9

455.2

6.4

- Fuel Oil

104.5

110.5

5.7

- Bitumen

26.5

26.1

-1.5

917.3

966.3

5.3

Subtotal

Refined Products Consumption
2017

Export
%

121.0 126.9

- NGL

13.7

- Gasoline
- Kerosene

13.4

2017

%

1.4

4.8 242.9

-2.2

1.0

0.6 -40.0

3.7

21.9

0.0

0.5

157.9 163.8
0.2

2016
4.9

0.2

25.0

14.2

0.3 -40.0

- Jet Fuel

105.7 110.4

4.4

9.1

12.5

37.4

- Diesel

390.4 401.8

2.9

82.9

90.6

9.3

- Fuel Oil

42.5

39.6

-6.8

61.2

66.4

8.5

- Bitumen

21.5

20.6

-4.2

5.9

5.6

-5.1

2.8 183.9 205.8

11.9

Subtotal

852.9 876.7
Natural Gas Consumption

Seven Gas Separation Plants with Combined
Capacity of 2,785 MMcfd
Products
- Sales Gas

2016

2017

%

302.8

305.5

0.9

- LPG

67.5

70.4

4.3

- NGL

15.6

15

-3.8

Subtotal

385.9

390.9

1.3

Consumer

2016

2017

- EGAT+IPP+SPP 488.2 473.7
- Industries
- NGV

120.9 126.2
48.1

%
-3.0
4.4

42.3 -12.1

- GSP

165.3 173.5

5.0

Subtotal

822.5 815.7

-0.8

Crude for Export
30.9

33.5

8.4

Condensate for Export
Petrochemical Plants
LPG

9.8

9.2

0

0

-

1.0 214.8 239.3

11.4

-6.1
TOTAL

1,675.4 1,692.4
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Concessions
and State Revenue
สั ม ปทานป โ ตรเลี ย ม
และรายได ร ั ฐ

PART

3
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.1

EXPLORATION AND PRODUCTION RIGHTS
การให้สิทธิสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ได้
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2560 และ
มีผลใช้บงั คับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มิถนุ ายน 2560 โดยการแก้ไข
เ พิ่ ม เ ติ ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ิ โ ต ร เ ลี ย ม ในครั้ ง นี้
ได้ เ พิ่ ม ระบบการให้ สิ ท ธิ ส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม

The Petroleum Act (No. 7), B.E. 2560 (2017),
was proclaimed in the Royal Gazette on June 22 this
year, with effect from June 23. This amendment saw
addition of two E&P regimes, namely the production
sharing contract (PSC) and the service contract,
so that the State may have options for managing

คือ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และระบบสัญญาจ้างบริการ
เพื่ อ ให้ รั ฐ มี ท างเลื อ กสามารถพิ จ ารณาน� ำ มาใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ
นอกเหนื อ ไปจากการพิ จ ารณา ให้ สั ม ปทานภายใต้
กฎหมายที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ดั ง ปรากฏในมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
ซึ่ ง ก� ำ หนดว่ า “ปิ โ ตรเลี ย ม เป็ น ของรั ฐ ผู ้ ใ ดส� ำ รวจ

domestic petroleum resources in addition to the
concession system. Section 23 of the Petroleum
Act, B.E. 2514 (1971), amended by the No. 7 act
of this year, states: “Petroleum belongs to the
State, and no person shall explore for or produce
petroleum in any area, whether such area is owned
by him or her or by other persons, except by virtue
of a concession, a production sharing contract,
รายงานประจำ�ปี 2560

Annual Report 2017

45

หรือผลิตปิโตรเลียมในทีใ่ ด ไม่วา่ ทีน่ นั้ เป็นของตนเองหรือ
บุคคลอืน่ ต้องได้รบั สัมปทาน ได้รบั สัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรื อ ได้ รั บ สั ญ ญาจ้ า งบริ ก าร...” การก� ำ หนดให้ ที่ ใ ด
สมควรที่ จ ะด� ำ เนิ น การส� ำ รวจหรื อ ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ในรู ป แบบของสั ม ปทาน สั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต
หรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการปิโตรเลียมประกาศก�ำหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ปั จ จุ บั น กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ อ ยู ่ ใ นระหว่ า ง
การด�ำเนินการออกกฎหมายล�ำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ
ปิ โ ตรเลี ย ม (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2560 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การให้สิทธิส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิตและระบบสัญญาจ้างบริการ เพื่อรองรับ
บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติ ให้กฎหมายมีผลใช้บงั คับ
โดยสมบูรณ์ พร้อมกับการท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมในระบบสัมปทาน ให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดในสัมปทานและบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
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or a service contract.” The choice of where to apply
the concession, PSC, or service contract regime
for exploration and production should conform to
the criteria and procedures set by the Petroleum
Committee with the Cabinet’s consent.
DMF is proceeding with the drafting of secondary
laws under the No. 7 act concerning the award
of E&P rights under the PSC and service contract
regimes to accommodate the provisions of the act
for complete enforcement. At the same time it is to
oversee E&P tasks under the concession system
to ensure that they conform to the requirements of
concessions and those of the Petroleum Act, B.E.
2514 (1971).

แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย
Thailand Petroleum Concession Map
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Petroleum Concessions in Thailand
(as of January 1, 2018)
Concess. No.
Date Issued

Concessionaire(s)

Share (%) Block

Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

Gulf of Thailand
1/1/2514
26-Nov-71

1/2515/5
1-Mar-72

23-Apr-75
Sup.No 2
17-Dec-97
Sup.No 9
2/2515/6
1-Mar-72

8-Jun-99
Sup.No.6
3/2515/7
8-Mar-72

48

Thailand-Cambodia Overlapping Area
Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd.
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
** Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
* Chevron Blocks 5 and 6, Ltd.
Gas Sale Agreement No.2 (Unit Area I)
* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
** Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
Gas Sale Agreement No.2 (Supplementary)
(Unit Area II)
* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
** Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
** PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Thailand-Cambodia Overlapping Area
* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
** Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
** Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
Gas Sale Agreement No.1
* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
** Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
Gas Sale Agreement No.2 (Unit Area I)
* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
** Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
Gas Sale Agreement No.2 (Supplementary) (Unit Area II)
* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
** Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
** PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Thailand-Cambodia Overlapping Area
* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
** Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
* PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Total E&P Thailand
Shell Integrated Gas Thailand Pte Limited
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20.00
50.00
20.00
10.00

5#
6#

4,645.0000
5,510.0000

–
–

–
–

10
11

–
–

744.1295
1,154.8318

123.0800
–

10
11
10A
11A

1,382.9000
1,401.4900
–
–

–
–
166.0000
88.0000

–
–
–
–

12
13

–
–

1,295.1646
1,175.7716

–
–

12A
12B
13
16
17

294.0000
125.0000
471.0000
–
–

–
–
–
1,403.1090
518.3800

–
–
–
–
–

70.00
30.00

71.25
23.75
5.00
60.00
40.00
60.00
40.00
80.00
20.00
70.00
30.00
71.25
23.75
5.00
80.00
20.00
44.45
33.33
22.22

Concess. No.
Date Issued
1-Jun-98
Sup.No.11
4/2515/8
9-Mar-72

17-Jul-03
Sup.No.9

5/2515/9
10-Mar-72
27-Feb-98
Sup.No.11

27-Feb-98
Sup.No.11
3/2528/28
6-Feb-85
1/2529/33
15-Jan-86

1/2532/35
9-Aug-89
1/2534/36
1-Aug-91

Concessionaire(s)

Share (%) Block

* PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Moeco Thailand Co.,Ltd.
Thailand-Cambodia Overlapping Area
* BG Asia Inc.
Chevron Overseas Petroleum (Thailand) Ltd.
Petroleum Resources (Thailand) Pty., Ltd.
* Chevron Offshore (Thailand) Ltd.
Orange Energy Limited
Chevron Block B 8/32 (Thailand) Ltd.
Palang Sophon Limited
* PTT Exploration and Production Public Co.,Ltd.
Total E&P Thailand
Shell Integrated Gas Thailand Pte Limited
* PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Moeco Thailand Co.,Ltd.
Thailand-Cambodia Overlapping Area
* PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Moeco Thailand Co.,Ltd.
* PTT Exploration and Production Public Co.,Ltd.
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Moeco Thailand Co.,Ltd.
PTTEP Siam Ltd.

80.00
16.00
4.00
80.00
16.00
4.00
100.00

* Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
PTT Exploration and Production Public Co.,Ltd.
PTTEP SP Limited
MOECO Thai Oil Development Co.,Ltd.
MP B5 (Thailand) Limited

35.00
45.00
15.00
5.00
100.00

Tantawan Production Area
* Chevron Offshore (Thailand) Ltd.
Orange Energy Limited
** Chevron Block B 8/32 (Thailand) Ltd.
Palang Sophon Limited
Outside Tantawan Production Area
* Chevron Offshore (Thailand) Ltd.
Orange Energy Limited

80.00
16.00
4.00

Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

16A

–

719.8457

–

7#
8#
9

4,760.0000
3,400.0000
2,260.0000

–
–
–

–
–
–

9A

–

80.0276

–

15

–

1,279.0000

–

14A

–

1,373.1890

–

14A

133.0000

–

–

15A

–

1,466.0516

–

B6/27

–

9.6375

1,296.9625

B12/27

–

2,565.9630

554.0800

B5/27

–

75.8988

1,855.3412

44.34
46.34
7.32
2.00

B8/32

–

274.6670

–

29.67
31.67

B8/32

–

1,717.4300

–

50.00
33.33
16.67
44.34
46.34
7.32
2.00
44.45
33.33
22.22
80.00
16.00
4.00
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Concess. No.
Date Issued

3/2539/50
24-Oct-96
4/2546/61
17-Jul-03

7/2546/64
17-Jul-03
8/2546/65
17-Jul-03
1/2549/69
15-Mar-06
3/2549/71
15-Mar-06
7/2549/75
8-Dec-06
8/2549/76
8-Dec-06
4/2550/80
8-Jan-07
5/2550/81
13-Feb-07
11/2550/87
19-Dec-07

12/2550/88
19-Dec-07

Concessionaire(s)
B8/32 Partners Ltd.
** Chevron Block B 8/32 (Thailand) Ltd.
Palang Sophon Limited
* Ophir Thailand (Bualuang) Limited
Ophir Thailand (E&P) Limited
* Chevron Offshore (Thailand) Ltd.
PTTEP International Ltd.
** Siam Moeco Ltd.
Palang Sophon Limited
CEC International Ltd. (Thailand Branch)

31.67
5.00
2.00
60.00
40.00
51.000
21.375
21.250
6.375
100.00

Thailand-Cambodia Overlapping Area
PTTEP International Ltd.
* Chevron Pattani, Ltd.
Siam Moeco Ltd.
PTTEP International Ltd.
* PTTEP International Ltd.
Total E&P Thailand
Thai Energy Co., Ltd
* MP G1 (Thailand) Limited
Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.
Tap Energy (Thailand) Pty. Ltd.
* KrisEnergy (Gulf of Thailand) Limited
KrisEnergy G10 (Thailand) Limited
Palang Sophon Limited
* KrisEnergy (Gulf of Thailand) Limited

100.00
71.25
23.75
5.00
44.45
33.33
22.22
60.00
10.00
30.00
25.00
64.00
11.00
30.00

MP G6 (Thailand) Limited

30.00

Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.

40.00

* MP G11 (Thailand) Limited

22.50

Palang Sophon Limited

10.00

* Chevron Pattani, Ltd.
PTTEP International Limited

35.00
45.00

PTTEP G7 Limited

15.00

** Siam Moeco Ltd.

5.00

* PTTEP International Limited
Chevron Petroleum (Thailand), Ltd.

Total
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Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

B8/32

–

1,717.4300

–

B8/38

–

376.5626

–

G4/43

–

454.8500

–

G5/43

–

357.3241

–

G9/43#

2,619.0000

–

–

G4/48

–

70.8300

–

G12/48

–

37.0500

–

G1/48

–

161.1400

484.2300

G10/48

–

132.2000

1,392.3000

G6/48

–

87.7400

283.6300

G11/48

–

23.1800

991.6800

G7/50

–

45.4400

29.5900

G8/50

–

121.9400

–

67.50

KrisEnergy (Gulf of Thailand) Limited

** Siam Moeco Ltd.
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Share (%) Block

80.00
16.00
4.00
22 concessions

29
27,001.3900 17,975.3534 7,010.8937
blocks

Concess. No.
Date Issued

Concessionaire(s)

Share (%) Block

Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

Onshore
1/2522/16
15-Mar-79
2/2522/17
16-Mar-79

* PTTEP Siam, Ltd.
** PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Namphong Area
* ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
** PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Phu Horm Area
* PTTEP SP Limited
Apico LLC
** PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
* PTTEP SP Limited
Apico LLC
** PTTEP Siam Ltd.
ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
* Sino-U.S. Petroleum Inc.
Central Place Company Ltd.
Thai Offshore Petroleum Ltd.
Sino Thai Energy Ltd.

75.00
25.00

S1

–

870.5149

454.9500

80.00
20.00

E5

–

34.4000

34.5400

35.00
35.00
20.00
10.00
35.00
35.00
20.00
10.00
33.33
33.33
16.67
16.67

E5

–

39.3100

–

EU1

–

192.8900

–

NC

–

11.2439

–

Eco Orient Energy (Thailand) Ltd.

100.00

SW1

–

14.4611

–

PTTEP International Ltd.

100.00

PTTEP1

–

9.0400

–

CNPCHK (Thailand) Ltd.

100.00

L21/43

–

43.3460

–

PTTEP International Ltd.

100.00

L22/43

–

16.4800

–

Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.

100.00

L44/43

–

94.4800

–

Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.

100.00

L33/43

–

11.9400

–

Apico (Khorat) Limited

100.00

–
–

1/2547/67
22-Jan-04

Siam Moeco Ltd.

100.00

2/2547/68
22-Jan-04

PTTEP International Ltd.

100.00

1/2550/77
8-Jan-07
13/2550/89
19-Dec-07

Pan Orient Energy (Siam) Ltd.

100.00

L15/43
L27/43
L10/43
L11/43
L53/43
L54/43
L53/48

–
–
–

70.1500
31.9100
77.6600
47.4200
1.9800
10.8300
22.2200

34.0100
–
–
–
–
–
213.9100

* Twinza Oil Limited
Twinza Oil (Thailand) Limited

50.00
50.00

L7/50

1,256.7600

–

–

1/2524/19
3-Jun-81

1/2526/23
12-Apr-83

1/2527/24
24-Jul-84
2/2528/27
5-Feb-85
1/2546/58
17-Jul-03
2/2546/59
17-Jul-03
3/2546/60
17-Jul-03
5/2546/62
17-Jul-03
9/2546/66
25-Sep-03
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Concess. No.
Date Issued

Concessionaire(s)

Share (%) Block

Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

6/2553/108
25-Feb-10

Yanchang Petroleum (Thailand) Co.,Ltd

100.00

L31/50

920.5400

–

–

2/2554/110
8-Feb-11

TPI Refinery (1997) Company Limited

100.00

L29/50

982.8600

–

–

3,160.1600

Total

17 concessions

20
blocks

1,600.2759

737.4100

Grand Total

39 concessions

49
30,161.5500 19,575.6293
blocks

7,748.3037

หมายเหตุ *
**
#
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Operator ผู้ดำ� เนินการ
Conventurer ผู้ร่วมประกอบการ
Blocks located in the Thailand-Cambodia Overlapping Claims Area (OCA),
all operations were suspended until agreement can be reached.
สัมปทานปิโตรเลียมหรือแปลงส�ำรวจที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันหยุดด�ำเนินงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบก
Petroleum Concession Map (Onshore)
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แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
Petroleum Concession Map Offshore (Gulf of Thailand)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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จำ�นวนสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย

ในรอบปี พ.ศ. 2560 มีสัมปทานที่มีการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 37 สัมปทาน 44 แปลงส�ำรวจ โดยแบ่งออกเป็น
สัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยจ�ำนวน 20 สัมปทาน
24 แปลงส�ำรวจ และสัมปทานปิโตรเลียมบนบกจ�ำนวน
17 สัมปทาน 20 แปลงส�ำรวจ
การอนุมตั ิ อนุญาตการด�ำเนินการของผูร้ บั สัมปทาน
ปิโตรเลียมตามข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514
1. การขอต่อระยะเวลาสำ�รวจปิโตรเลียม

เมื่อผู้รับสัมปทานด�ำเนินการส�ำรวจปิโตรเลียมมา
ครบระยะเวลาส�ำรวจตามที่กฎหมายก�ำหนด และได้
ปฏิบัติครบถ้วนและถูกต้องตามสัมปทานทุกประการ
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิขอต่อระยะเวลาส�ำรวจปิโตรเลียม
ในช่วงข้อผูกพันช่วงทีส่ ามได้หนึง่ ครัง้ เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี
โดยต้องยื่นค�ำขอแจ้งความประสงค์ขอต่อระยะเวลา
ส� ำ รวจ พร้ อ มกั บ เสนอข้ อ ผู ก พั น ในด้ า นปริ ม าณเงิ น
ปริมาณงานส�ำหรับการส�ำรวจปิโตรเลียมในช่วงระยะเวลา
ทีไ่ ด้รบั การต่อก่อนสิน้ ระยะเวลาส�ำรวจไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ทัง้ นี้ การต่อระยะเวลาส�ำรวจปิโตรเลียมให้กระท�ำได้เมือ่
ผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการและ
ได้ตกลงในเรื่องข้อผูกพันช่วงที่สามส�ำหรับการส�ำรวจ
ปิโตรเลียมก่อนสิ้นช่วง ข้อผูกพันช่วงที่สองไม่น้อยกว่า
15 วัน โดยเป็นอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณา
ให้การอนุมัติต่อระยะเวลาส�ำรวจดังกล่าว
ในปี พ.ศ. 2560 มีแปลงส�ำรวจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ให้ต่อระยะเวลาส�ำรวจในช่วงข้อผูกพัน
ช่วงทีส่ ามออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และได้ลงนาม
ในสัมปทานปิโตรเลียมเพิม่ เติมแล้ว จ�ำนวน 1 แปลงส�ำรวจ
คื อ บริ ษั ท โรงกลั่ น น�้ ำ มั น ที พี ไ อ (1997) จ� ำ กั ด
ผูร้ บั สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2554/110 แปลงส�ำรวจ
บนบกหมายเลข L29/50 ได้รับการต่อระยะเวลาส�ำรวจ
ปิโตรเลียมช่วงข้อผูกพันช่วงที่สามเป็นระยะเวลาไม่เกิน
3 ปี (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)

Petroleum Concessionaires

This year petroleum operations were found in
37 concessions covering 44 exploration blocks: 20
offshore concessions covering 24 exploration blocks
in the Gulf and 17 onshore concessions covering
20 exploration blocks.
Approval and licensing of concessionaires’
work under the Petroleum Act, B.E. 2514 (1971)
1. Exploration period renewal

Once a given concessionaire has completed
the period for exploration, by law, and has complied
entirely and properly with the concession, it may
apply for an extension of the exploration period
under the third obligation period of up to three
years. To this end, it must file a request at least six
months before the end of the exploration period for
an extension of the exploration period and propose
obligations (work and monetary) for the exploration
during such extended period. The extension can be
permitted only if the concessionaire has completely
abided by the concession and agreed the obligation
details for the third exploration period at least 15
days before the end of the second exploration
period. The authority for the extension rests with
the Cabinet.
This year, one exploration block secured
Cabinet approval for such extension of up to three
years. A supplementary concession has been
signed with TPI Refinery (1997) Co., Ltd., under
concession number 2/2554/110, onshore Block
L29/50. The extension period lasts from February
8, 2017, to February 7, 2020.
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2. การกำ�หนดพื้นที่ผลิต

ก่อนผลิตปิโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงส�ำรวจ
ผู้รับสัมปทานต้องแสดงว่าได้พบหลุมปิโตรเลียมที่มี
สมรรถนะเชิงพาณิชย์และได้กำ� หนดพืน้ ทีผ่ ลิตถูกต้องแล้ว
และเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากอธิบดีแล้วจึงจะผลิตปิโตรเลียม
จากพืน้ ทีผ่ ลิตนัน้ ได้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยในปี พ.ศ. 2560
มีการอนุมตั พิ นื้ ทีผ่ ลิต จ�ำนวน 3 แปลงส�ำรวจ ดังนี้
สัมปทานเลขที่

ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำ�เนินงาน)

Concession
number
1/2550/77

Concessionaire

2. Definition of production areas

Before producing petroleum from any exploration
block, a given concessionaire must prove its discovery
of a commercial well and properly define a production
area. With the director general’s approval, it may
proceed with production. Under Section 42 (amended),
this year three such production areas below were
approved.
อนุมัติ

ชื่อพื้นที่ผลิต

แปลงสำ�รวจ Production

Block

บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด

L53/48

บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด

L33/43

บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด

L44/43

area

L53B

Approval
พื้นที่ (ตร.กม.)

Area (sq.km.)
1.96

Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.

ท่าโรงเหนือ

1.93

วิเชียรบุรี
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

11.33

Tha Rong
North

Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.
5/2546/62

5 พ.ค. 60

May 5, 2017

Pan Orient Energy (Siam) Ltd.
3/2546/60

วันที่

Date

11 ก.ย. 60

Sep 11, 2017
14 พ.ย. 60

Nov 14, 2017

Wichian Buri
Northeast

3. การสงวนพื้นที่

เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาส� ำ รวจปิ โ ตรเลี ย มและผู ้ รั บ
สัมปทานได้รบั อนุมตั ใิ ห้กำ� หนดพืน้ ทีผ่ ลิตปิโตรเลียมแล้ว
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิสงวนพื้นที่ในแปลงส�ำรวจไว้ท�ำการ
ส�ำรวจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบปิโตรเลียม
โดยสามารถสงวนพืน้ ทีไ่ ด้ไม่เกินร้อยละ 12.5 ของแปลงส�ำรวจ
มีกำ� หนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั สิน้ ระยะเวลาส�ำรวจ
และต้องเสียค่าสงวนพืน้ ทีเ่ ป็นรายปีในอัตราตารางกิโลเมตรละ
100,000 บาท โดยในปี พ.ศ. 2560 มีผู้รับสัมปทาน
ขอสงวนพืน้ ทีเ่ พือ่ การส�ำรวจ และได้รบั การยืนยันให้สงวน
พืน้ ทีไ่ ด้ จ�ำนวน 1 แปลงส�ำรวจ คือ บริษทั เชฟรอน ปัตตานี
จ�ำกัด ผูร้ บั สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 11/2550/87 แปลง
ส�ำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G7/50 ได้รับอนุญาต
จากอธิบดีให้สงวนพื้นที่ในแปลงส�ำรวจดังกล่าวจ�ำนวน
29.59 ตารางกิโลเมตร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2559
แต่ไม่เกิน 5 ปีนบั แต่วนั สิน้ ระยะเวลาส�ำรวจปิโตรเลียม
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3. Acreage reservation

Once a given exploration period has ended
and the concessionaire has secured approval of
its designated production area, the concessionaire
may reserve an area of the entire production area for
additional exploration for probable further discovery.
The reserved area can be as large as 12.5% of the
exploration block for up to five years after the end
of the exploration period, for which the annual fee
is Baht 100,000 per sq.km. This year the only such
reserved area was for Chevron Pattani Ltd., under
concession number 11/2550/87, Gulf of Thailand
Block G7/50. The director general granted approval
for acreage reservation of 29.59 sq.km., with effect
from December 19, 2016, for up to five years from
the expiry of the exploration period.

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 มีการคืนพื้นที่สงวนบางส่วน
จ�ำนวน 1 แปลงส�ำรวจ คือ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ�ำกัด
ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 9/2546/66 แปลงส�ำรวจ
บนบกหมายเลข L15/43 ได้ รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี
ให้คืนพื้นที่สงวนบางส่วนในแปลงส�ำรวจดังกล่าว โดยมี
พื้นที่สงวนคงเหลือจ�ำนวน 34.01 ตารางกิโลเมตร
4. การขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม

เมื่ อ ผู ้ รั บ สั ม ปทานได้ ด� ำ เนิ น การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
มาจนครบระยะเวลาผลิตตามสัมปทานแล้ว หากพบว่า
ในพื้ น ที่ ผ ลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มยั ง มี ศั ก ยภาพปิ โ ตรเลี ย ม
เชิ ง พาณิ ช ย์ ห รื อ มี ป ริ ม าณส� ำ รองปิ โ ตรเลี ย มคงเหลื อ
ที่สามารถผลิตต่อไปได้ ผู้รับสัมปทานสามารถขอต่อ
ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมได้ตามมาตรา 26 เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี และกระท�ำได้เพียงครั้งเดียว โดยต้องยื่น
ค�ำขอก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้
การต่ อ ระยะเวลาผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มให้ ก ระท� ำ ได้ เ มื่ อ
ผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการและ
ได้ตกลงในเรื่องข้อก�ำหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้
อยู่ทั่วไปในขณะนั้นก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยเป็นอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาให้การอนุมัติต่อระยะเวลาผลิตดังกล่าว
ในปี พ.ศ. 2560 มี แ ปลงส� ำ รวจที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะรัฐมนตรี ให้ตอ่ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไป
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และได้ลงนามในสัมปทาน
ปิโตรเลียมเพิ่มเติมแล้ว จ�ำนวน 2 แปลงส�ำรวจ ดังนี้
สัมปทานเลขที่

Concession
number
2/2528/27

ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำ�เนินงาน)

Concessionaire

One exploration block with partial relinquishment
this year involved Apico (Khorat) Ltd., under
concession number 9/2554/66, onshore Block
L15/43. The director general granted permission
to return part of the reserved acreage in such
exploration block, with 34.01 sq.km. remaining.
4. Production period renewal

Once a given concessionaire has produced
for the entire production period, should it discover
petroleum of commercial volumes or petroleum
reserves that can be produced further, it may apply
only once for production period extension of up to
10 years under Section 26. To this end, it must file
such request at least six months ahead of production
period expiry. To be eligible, the concessionaire must
have complied in all aspects with the concession
and must have agreed the requirements, obligations,
and general terms at least 15 days ahead of
production period expiry. The Cabinet is authorized
to grant approval for such extension.
This year, two exploration blocks won Cabinet
approval for production period extension of up to
10 years. These concessionaires have signed their
supplementary concessions covering two blocks.

แปลงสำ�รวจ

Block

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

PTTEP1

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

B8/32

Chevron Offshore (Thailand) Ltd.

วันสิ้นสุดระยะเวลา
ผลิตที่ได้รับการต่อ
(ไม่เกิน 10 ปี)

Production period New production
period expiry
expiry
(up to 10 years)
4 ก.พ. 60

Feb 4, 2017

PTTEP International Ltd.
1/2534/36

วันสิ้นสุด
ระยะเวลาผลิต

31 ก.ค. 63

Jul 31, 2020

4 ก.พ. 70

Feb 4, 2027
31 ก.ค. 73

Jul 31, 2030
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5. การสิ้นอายุสัมปทานเมื่อสิ้นระยะเวลาสำ�รวจ
ปิโตรเลียม

ในปี พ.ศ. 2560 มีสัมปทานสิ้นอายุตามมาตรา 44
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นการ
สิน้ อายุสมั ปทานเมือ่ สิน้ ระยะเวลาส�ำรวจปิโตรเลียม 6 ปี
และผู ้ รั บ สั ม ปทานไม่ ส ามารถแสดงว่ า ได้ พ บหลุ ม
ปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์หรือมิได้ก�ำหนด
พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมได้ จ�ำนวน 1 แปลงส�ำรวจ ได้แก่
บริษัท JSX Energy Holdings Limited ผู้รับสัมปทาน
ปิ โ ตรเลี ย มเลขที่ 1/2554/109 แปลงส� ำ รวจบนบก
หมายเลข L14/50 โดยสิ้ น อายุ สั ม ปทานเมื่ อ วั น ที่
7 กุมภาพันธ์ 2560
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5. Concession expiry upon exploration
period expiry

This year, one concession expired under Section
44 of the Petroleum Act, B.E. 2514 (1971), because
at the end of the six-year exploration period, the
concessionaire could not show a commercial
deposit of petroleum or had not designated
a production area. This onshore block (L14/50)
was held by JSX Energy Holdings Limited under
concession number 1/2554/109. The concession
expired on February 7, 2018.

3

.2

STATE REVENUE
รายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม

รายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมของ
ผูร้ บั สัมปทานปิโตรเลียมสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ
ส่วนแรกประกอบด้วยค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และเงิน
ผลประโยชน์ ต อบแทนพิ เ ศษ (SRB) ซึ่ ง จั ด เก็ บ โดย
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติภายใต้พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม
พ.ศ. 2514 ส่วนทีส่ องเป็นภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียมซึง่ จัดเก็บ
โดยกรมสรรพากรภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ในปี 2560 รัฐจัดเก็บค่าภาคหลวงเป็นเงิน 41,273
ล้ า นบาท จากปริ ม าณการขายปิ โ ตรเลี ย มในเดื อ น
มกราคม - ธันวาคม 2560 ซึง่ ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ
คอนเดนเสท น�ำ้ มันดิบ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว คิดเป็น
มูลค่าปิโตรเลียมทัง้ สิน้ 344,178 ล้านบาท รายละเอียด
ดังแสดงในตาราง
ปริมาณการขายปิโตรเลียม

Sale

ก๊าซธรรมชาติ 1.06 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

The revenue derived from concessionaires’
businesses consists of the royalty & SRB (special
remuneratory benefits) collected by DMF under the
Petroleum Act, B.E. 2514 (1971), and petroleum
income tax collected by the Revenue Department
under the Petroleum Income Tax Act, B.E. 2514
(1971).
Royalty

This year, royalty collection amounted to Baht
41.273 billion for the gas, condensate, crude oil, and
LPG petroleum sold in the calendar year, altogether
worth Baht 344.178 billion.

มูลค่าปิโตรเลียม (ล้านบาท)

Value (Baht Million)

ค่าภาคหลวง (ล้านบาท)

Royalty (Baht Million)

187,056

23,339

คอนเดนเสท 36 ล้านบาร์เรล

62,277

7,782

น�ำ้ มันดิบ 53 ล้านบาร์เรล

93,614

9,998

1,231

154

344,178

41,273

Natural gas (1.06 TCF)

Condensate (36 million barrels)

Crude oil (53 million barrels)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 89 ล้านกิโลกรัม

LPG (89 million kilograms)
รวม

Total

ในปี 2560 ได้มกี ารจัดสรรค่าภาคหลวงจากแหล่งผลิต
บนบกและแหล่งผลิตในทะเลทีอ่ ยูภ่ ายในเส้นฐานตรงและ
น่านน�ำ้ ภายในให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมเป็นเงิน
1,629.30 ล้านบาท โดยเป็นค่าภาคหลวงทีจ่ ดั เก็บจากปริมาณ

As in previous years, the year saw Baht 1.6293
billion in royalty derived from onshore and offshore
production between the straight baseline and inner
waters for the entire calendar year allocated to local
รายงานประจำ�ปี 2560
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การขายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 และน�ำมาจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังรายละเอียดในตาราง

administrative bodies as detailed below:
แหล่งผลิต
ในอ่าวไทย
Gulf

หน่วย : ล้านบาท

(Unit: Baht Million)

แหล่งผลิตบนบก

รวม

Onshore

Total

ค่าภาคหลวงที่จัดเก็บได้

38,277.29

2,995.74

41,273.03

นำ�ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

38,015.27

1,628.46

39,643.73

จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม ร้อยละ 20 (98 แห่ง)

87.34

455.76

543.10

จัดสรรให้ อบต. ทัว่ ประเทศ และเทศบาลต่างๆ ร้อยละ 20 (7,776 แห่ง)

87.34

455.76

543.10

จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยละ 20 (10 แห่ง*)

87.34

455.76

543.10

Collected royalty

Remitted to Treasury
20% allocated to 98 Tambon Admin. Org. (TAOs) in producing area
20% allocated to 7,776 TAOs and municipalities nationwide

20% allocated to 10* Provincial Admin. Org. (PAOs) in production area

* อบจ. 10 แห่ง ได้แก่ ก�ำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ขอนแก่น นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ อุดรธานี สงขลา และกาญจนบุรี
แปลง G10/48 (แหล่งวาสนา) รอหนังสือยืนยันรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
* The 10 PAOs consisted of Kamphaeng Phet, Phitsanulok, Sukhothai, Khon Kaen, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Phetchabun,
Udon Thani, Songkhla, and Kanchanaburi.
Block G10/48 (Wassana Field) is awaiting confirmation of the local administrative organization list from the Department
of Local Administration

ประเทศไทยเริม่ มีการผลิตปิโตรเลียมในปี 2524 และ
เมื่อนับรวมจนถึงสิ้นปี 2560 สามารถผลิตปิโตรเลียม
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,066,621 ล้านบาท โดยรัฐ
จัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้รวมทั้งสิ้น 746,170
ล้านบาท รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ปริมาณการขายปิโตรเลียม

Sale

ก๊าซธรรมชาติ 21 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

As of the year-end, since the start of petroleum
production in 1981, Thailand had produced a total
value of Baht 6.066621 trillion, from which Baht
0.74617 trillion had been collected as royalty, as
detailed below:

มูลค่าปิโตรเลียม (ล้านบาท)
Value (Baht Million)

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (ล้านบาท)
Royalty (Baht Million)

3,042,489

380,711

คอนเดนเสท 646 ล้านบาร์เรล

1,136,259

142,033

น�ำ้ มันดิบ 938 ล้านบาร์เรล

1,863,563

220,387

24,310

3,039

6,066,621

746,170

Natural gas (21 TCF)

Condensate (646 million barrels)
Crude oil (938 million barrels)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2,658 ล้านกิโลกรัม

LPG (2.658 billion kilograms)
รวม

Total
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และได้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงจากแหล่งผลิต
บนบกและแหล่ ง ผลิ ต ในทะเลให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงิน
42,358.81 ล้านบาท
เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB)

เงิ น ผลประโยชน์ ต อบแทนพิ เ ศษ (Special
Remuneratory Benefits - SRB) เป็นผลประโยชน์ของ
รัฐที่จัดเก็บเพิ่มเติมจากค่าภาคหลวง โดยจัดเก็บภายใน
ระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
จากผู้รับสัมปทานในระบบ Thailand III ที่มีผลก�ำไร
เกิดขึ้นจากการผลิตปิโตรเลียมในรอบปีที่ผ่านมามาก
เกินกว่าที่ควรจะได้รับตามปกติหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนหมดแล้ว ตามข้อก�ำหนดในหมวด 7 ทวิ
ของพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
ที่เอื้อให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นในกรณีที่ราคา
ปิโตรเลียมสูงขึ้นหรือพบแหล่งปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะ
เชิงพาณิชย์สูงมาก
ในระหว่ า งปี 2560 รั ฐ สามารถจั ด เก็ บ เงิ น
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากผลก�ำไรประจ�ำปี 2559
จ�ำนวน 1 แปลงส�ำรวจ เป็นจ�ำนวนเงิน 65 ล้านบาท
โดยมียอดรวมที่จัดเก็บได้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงธันวาคม
2560 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 50,936 ล้านบาท

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

นอกจากค่าภาคหลวงและเงินผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษ (SRB) แล้ว รัฐโดยกรมสรรพากรยังจัดเก็บภาษี
เงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจาก
ผลการประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานโดย
จัดเก็บภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชี โดยรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ซึ่งจัดเก็บ
ในปี 2560 รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียมได้เป็นจ�ำนวนเงิน
38,460 ล้านบาท เป็นผลให้มีจ�ำนวนเงินภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้นับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งสิ้น 1,096,817 ล้านบาท

To date, local administrative bodies have
earned Baht 42.35881 billion in allocated royalty
payment for offshore and onshore production.
SRB

A portion of benefits levied on top of royalty,
SRB is collected within five months of a given fiscal
year from “Thailand III” concessionaires that have
accrued profits over the year beyond normal profits
after deducting investment expenses under Section 7
bis of the Petroleum Act, B.E. 2514 (1971), amended
by the Petroleum Act (No. 4), B.E. 2532 (1989). This
in effect allows the state to collect additional revenue
during periods of exorbitant petroleum prices or
discovery of deposits of excessive commerciality.
In 2017, Baht 65 million in SRB collection (based
on the profits of the 2016 calendar year) was derived
from one exploration block. The cumulative SRB
from 2004 to December 2017 is Baht 50.936 billion.

Petroleum income tax

Besides the royalty and SRB, the Revenue
Department collects 50% of the net profits from each
concessionaire’s petroleum operations. This tax is
collected within five months of each fiscal year. As
of the end of Fiscal Year 2016 (collected in 2017),
the accrued petroleum income tax totaled to Baht
38.46 billion. Since 1985, this income tax collection
has amounted to Baht 1.096817 trillion.
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ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาผลิต

ค่ า ตอบแทนการต่ อ ระยะเวลาผลิ ต จั ด เก็ บ
จากสัมปทานที่ได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม
อีก 10 ปี โดยในปี 2560 รัฐจัดเก็บค่าตอบแทนซึ่งเป็น
รายได้ของรัฐ จ�ำนวนเงิน 7,144 ล้านบาท สรุปจ�ำนวน
เงินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาผลิตทีจ่ ดั เก็บได้ตงั้ แต่ปี
2550 จนถึงธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 30,675 ล้านบาท

ผลประโยชน์ ที่ รั ฐ ได้ รั บ จากการประกอบกิ จ การ
ปิโตรเลียม

การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มของผู ้ รั บ สั ม ปทานตั้ ง แต่
ปี 2524 จนถึงปี 2560 ส่งผลให้มีการขายปิโตรเลียม
ได้ เ ป็ น มู ล ค่ า ทั้ ง สิ้ น 6,066,621 ล้ า นบาท โดยรั ฐ
สามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 1,924,599 ล้านบาท
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยค่ า ภาคหลวง 746,170 ล้ า นบาท
เงิ น ผลประโยชน์ ต อบแทนพิ เ ศษ 50,936 ล้ า นบาท
และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 1,096,817 ล้านบาท และ
ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาผลิต 30,676 ล้านบาท
รายละเอียดตัวเลขปริมาณ มูลค่าปิโตรเลียม และ
ค่ า ภาคหลวงปิ โ ตรเลี ย ม เป็ น รายปี แสดงไว้ ใ น
ภาคผนวก 9.2
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Production period extension benefits

Production period extension benefits are levied on
concessions with 10 years’ extension of production,
and this year the State levied Baht 7.144 billion.
Since 2007, the cumulative benefits have totaled
Baht 30.675 billion.

Proportion of State benefits from petroleum operations

From the start of petroleum production in
Thailand in 1981 to the end of 2017, some Baht
6.066621 trillion of petroleum has been sold, from
which Thailand has collected a total revenue of Baht
1.924599 trillion: Baht 746.17 billion in royalty, Baht
50.936 billion in SRB, and Baht 1.096817 trillion in
petroleum income tax, plus Baht 30.676 billion in
production period extension benefits.
Detailed yearly volumes, values, and royalty
payments appear in Appendix 9.3.
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Exploration
and Production
Investment
การลงทุ น สำรวจ
และผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม

PART

4
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.1

EXPLORATION AND PRODUCTION INVESTMENT
การลงทุนสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน		

การส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ความเสี่ยงสูงเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงและมีโอกาส
ล้ ม เหลวได้ ม าก แต่ ห ากประสบความส� ำ เร็ จ คื อ พบ
ปิ โ ตรเลี ย มก็ อ าจได้ ผ ลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น ตามขนาด
ของแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มที่ พ บและความยากง่ า ยในการ
น�ำปิโตรเลียมขึน้ มาใช้ประโยชน์ ส�ำหรับประเทศทีม่ แี หล่ง
ปิ โ ตรเลี ย มประกอบด้ ว ยชั้ น หิ น กั ก เก็ บ ที่ ถู ก แบ่ ง ออก
เป็นส่วน ๆ ด้วยแนวรอยเลื่อน เช่น ประเทศไทยจะมี
ต้นทุนในการส�ำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมสูงกว่า
ประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ เนื่องจากต้อง
เจาะหลุมผลิตจ�ำนวนมากจึงจะสามารถผลิตปิโตรเลียม
ในแต่ละวันได้ในอัตราเดียวกับที่ผลิตได้จากหนึ่งหลุม
ในแหล่งปิโตรเลียมของกลุ่มประเทศผู้ผลิตปิโตรเลียม
รายใหญ่ ดังนั้น หากไม่นำ� เงินลงทุนมาพิจารณาก่อนคิด
ผลตอบแทนและเรี ย กเก็ บ ส่ ว นแบ่ ง รายได้ ข องรั ฐ
ในอัตราทีส่ งู เกินไป แหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กในประเทศ
จ�ำนวนมากจะไม่ได้รบั การพัฒนาผลิตขึน้ มาใช้ประโยชน์
แม้ว่าราคาน�้ำมันดิบจะสูงในระดับร้อยดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรลก็ตาม นอกจากนัน้ การลงทุนในกิจการปิโตรเลียม
โดยเฉพาะพื้นที่ในทะเล นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในด้าน
การส�ำรวจแล้ว จะต้องมีการก่อสร้างและติดตัง้ โครงสร้าง
พื้นฐานรองรับในแหล่งผลิตล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มต้น
การผลิตปิโตรเลียม ดังนั้น การลงทุนของผู้รับสัมปทาน
จะไม่ได้เป็นการลงทุนรองรับการผลิตปิโตรเลียมปีต่อปี
แต่เป็นการลงทุนต่อเนือ่ งตลอดอายุการผลิตของแต่ละแหล่ง
โดยโครงสร้างในแหล่งผลิตเหล่านีห้ ากยังใช้ประโยชน์ได้
จะตกเป็นของรัฐในที่สุด แต่ภาระการแบกรับค่าใช้จ่าย
ในการรื้อถอนจะยังคงเป็นของผู้รับสัมปทาน
ในปี 2560 ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมมีการลงทุน
ในกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยทัง้ บนบก
และในทะเลเป็ น เงิ น รวมทั้ ง สิ้ น 113,764 ล้ า นบาท

Since E&P is a high-risk, high-return business,
prohibitive investment is required, while failure is
a real possibility. If petroleum is found, returns on
investment could prove lucrative, depending on
reservoir sizes and ease of exploitation. For countries
with deposits lodged in faulted reservoirs like
Thailand, exploration, development, and production
are far more costly than for countries with sizeable
reservoirs because a large number of wells must be
drilled for a comparable output with one well from
a sizeable reservoir. Unless consideration is given
to investment funds before deciding reasonable
State compensation and government take, marginal
reservoirs could well remain undeveloped even
if the oil price was in the hundred-dollar-a-barrel
range. Especially for offshore production acreage,
petroleum investment also calls for fabrication and
installation of production infrastructure well ahead
of the start of production apart from traditional
exploration expenses. Clearly, concessionaires’
total investment accommodates not just annual
production, but is continually made through the life of
a given field. Structures that are still usable eventually
belong to the State, while the expense burdens of
decommissioning them fall on concessionaires.
This year all concessionaires invested Baht
113.764 billion. Of this total, exploration expenses
accounted for Baht 1.578 billion (1%); field
development expenses, Baht 58.538 billion (51%);
production and sale, Baht 51.481 billion (45%); and
administration expenses, Baht 2.167 billion (2%).
รายงานประจำ�ปี 2560

Annual Report 2017

65

โดยเป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การส�ำรวจ 1,578 ล้านบาท (ร้อยละ 1) การพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียม 58,538 ล้านบาท (ร้อยละ 51) การผลิต
และขายปิโตรเลียม 51,481 ล้านบาท (ร้อยละ 45) และ
การบริหารงาน 2,167 ล้านบาท (ร้อยละ 2)
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการลงทุ น ในปี 2560 ส่ ว นใหญ่
เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพือ่ การผลิต
ปิโตรเลียมโดยได้มกี ารติดตัง้ แท่นผลิต แท่นกระบวนการผลิต
รวมถึ ง การเจาะหลุ ม ส� ำ รวจและหลุ ม พั ฒ นาแหล่ ง
ปิโตรเลียมเพือ่ การผลิตปิโตรเลียมของแหล่งเอราวัณ สตูล
กะพง ปลาทอง ปลาหมึก ยะลา ปะการัง ตราด ตราดเหนือ
จักรวาล ฟูนาน โกมินทร์ โกมินทร์ใต้ บรรพต และแหล่ง
ไพลิน โดยบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส�ำรวจและผลิต
จ�ำกัด และคณะ แหล่งบงกชและอาทิตย์ โดย บริษทั ปตท.
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และคณะ
แหล่งสิริกิติ์ โดยบริษัท ปตท.สผ. สยาม จ�ำกัด และคณะ
แหล่งทานตะวัน เบญจมาศ มะลิวัลย์ เบญจมาศเหนือ
ชบา โดยบริ ษั ท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด และคณะ และแหล่งจัสมิน โดยบริษัท เอ็มพี บี5
(ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนราย
บริษัท ดังแผนภาพ

The bulk of investment expenditure this
year went into field development for production.
Wellhead platforms and processing platforms were
installed, and exploration and development wells
were drilled for production from Erawan, Satun,
Kaphong, Platong, Plamuk, Yala, Pakarang, Trat,
North Trat, Jakrawan, Funan, Gomin, South Gomin,
Baanpot, and Pailin by Chevron Thailand E&P and
its partners; that from Bongkot and Arthit by PTTEP
and its partners; that from Sirikit by PTTEP Siam
and its partners; that from Tantawan, Benchamas,
Maliwan, Benchamas North, and Chaba by Chevron
Offshore (Thailand) Ltd., and that from Jasmine by
MP B5 (Thailand) Co., Ltd. A summary of investment
expenditure by these companies appears in the pie
chart below:

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปี 2560 (ล้านบาท)
Investment Expenditure in 2017 (Baht million)

20,583

18%
5,435
7,241
8,432

เชฟรอน ประเทศไทย
CHEVRON THAILAND
ปตท.สผ.
PTTEP

5%

เปตท.สผ.สยาม
PTTEP Siam

48%

6%

เชฟรอน ออฟซอร
CHEVRON OFFSHORE

7%
16%

54,500

เอ็มพี บี5
MP B5
อื่นๆ
Others

17,654
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หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

การลงทุนในกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ผูร้ บั สัมปทานในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ.2556 - 2560)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 883,524 ล้านบาท โดยการลงทุนลดลง
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2557 อันเนือ่ งมาจากผลของราคา
น�้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง และเมื่อเทียบกับปี 2559
การลงทุ น ในปี 2560 ลดลงถึ ง ร้ อ ยละ 19.45 ทั้ ง นี้
เมื่ อ นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น การด� ำ เนิ น งานภายใต้ ร ะบบ
สัมปทานปิโตรเลียมจะมีการลงทุนในกิจการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของผูร้ บั สัมปทานเป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้
2.441 ล้านล้านบาท

Over the past five years (2013-2017), all
concessionaires have invested Baht 883.524 billion.
Since 2014, investment has been plunging with
the lower world oil price. Investment this year, for
instance, has dropped 19.45% from last year. Since
the dawn of the concession system in Thailand, total
E&P investment has amounted to Baht 2.441 trillion.

สถิติการลงทุนในกิจการปิโตรเลียมย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)
Petroleum Investment Profile, 2013 - 2017

การพัฒนาแหลงปโตรเลียม
PETROLEUM DEVELOPMENT
การผลิตและขายปโตรเลียม
PETROLEUM PRODUCTION & SALES
การสำรวจปโตรเลียม
PETROLEUM EXPLORATION
การบริหารงาน
ADMINISTRATION

2013

2014

2015

2016

2017

การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

125,838

147,047

142,002

91,812

58,539

การผลิตและขายปิโตรเลียม

52,381

56,366

53,812

44,703

51,481

การสำ�รวจปิโตรเลียม

16,286

13,615

8,867

1,560

1,578

การผลิตและขายปิโตรเลียม

3,688

4,589

4,025

3,170

2,167

Petroleum Development
Petroleum Production & Sales
Petroleum Exploration
Petroleum Production & Sales
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.2

PROMOTION AND FACILITATION OF OPERATIONS
การส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการประกอบกิจการปิโตรเลียม

การส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ความเสี่ ย งสู ง ต้ อ งพึ่ ง พาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และ
ต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก ในฐานะหน่วยงานของรัฐ
จึ ง ควรร่ ว มมื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ตลอดจน
สร้ า งแรงจู ง ใจให้ มี ก ารลงทุ น เพื่ อ การส� ำ รวจและ
ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ความมั่ น คงด้ า น
พลังงานในประเทศ ซึ่งมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. 2514 ก� ำ หนดให้ ผู ้ ล งทุ น มี สิ ท ธิ
ได้รับยกเว้นการเสียอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัด อั ต ราศุ ล กากรและภาษีมูล ค่า เพิ่ม ตามประมวล
รัษฎากรส�ำหรับวัสดุอปุ กรณ์ทนี่ ำ� เข้ามาในราชอาณาจักร
หากคณะกรรมการปิโตรเลียมมีค�ำสั่งเห็นชอบว่าจ�ำเป็น
ในการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม และมาตรา 69
ได้ให้สิทธิในการน�ำช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ รวมตลอด
ถึงคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในอุปการะซึ่งเป็นคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลา
ที่คณะกรรมการปิโตรเลียมมีค�ำสั่งตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตทั้งสองเรื่องดังกล่าวจะต้อง
ผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณาทั้ ง ในระดั บ คณะท� ำ งาน
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งจะ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทีค่ ณะกรรมการ
ปิโตรเลียมได้ก�ำหนดแนวทางไว้
ในปี 2560 มีผู้รับสัมปทาน 30 บริษัท และผู้รับ
จ้างเหมา 30 บริษัท ได้ยื่นขอสิทธิน�ำผู้เชี่ยวชาญและ
ช่ า งฝี มื อ ชาวต่ า งชาติ เ ข้ า มาปฏิ บั ติ ง าน และน�ำวั ส ดุ
อุ ป กรณ์ เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การ
ปิโตรเลียมโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษี
มูลค่าเพิ่ม โดยมีผลการพิจารณาดังนี้
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Petroleum E&P is an extremely risky business
requiring sophisticated technologies and staggering
capital investment. For the sake of indigenous
energy security, as a state agency, DMF should
therefore provide support, promotion, and
investment incentives for ongoing E&P investment.
If the Petroleum Committee regards machinery
and supplies as essential to petroleum operations,
Section 70 of the Petroleum Act of 1971 exempts
investors from import tariffs under tariff laws and
value-added taxes under the Revenue Code on such
machinery and supplies brought into the Kingdom.
Also, Section 69 authorizes import of foreign
specialists and skilled technicians, along with their
spouses and children, in numbers and for periods
seen as sensible by the Petroleum Committee.
Such permission must undergo vetting processes
at working group, subcommittee, and Petroleum
Committee levels under the criteria set by the
Petroleum Committee.
This year, applications from 30 concessionaire
groups and 30 contractors were filed to bring in
foreign specialists and skilled technicians, supplies,
equipment, and machinery for petroleum operations
with exemption of import duties and value-added
tax. The outcomes are summarized below.

1. การอนุญาตให้ช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญรวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในอุปการะ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
Approved import of specialists and skilled technicians under
Section 69, Petroleum Act, B.E. 2514 (1971)
ผู้รับสัมปทาน

ผู้รับจ้างเหมา

Contractors

Total

ผู้เชี่ยวชาญและช่างฝีมือที่ได้รับอนุญาต

385

734

1,119

บุคคลในครอบครัวที่ได้รับอนุญาต

192

160

352

Concessionaires
Specialists and skilled technicians
Family members

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติ
งานในกิจการปิโตรเลียมในปี 2560 มาจาก 57 ประเทศ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัญชาติจีนมากที่สุด คิดเป็น 15 %
รองลงมาคื อ อั ง กฤษ 12 % และสั ญ ชาติ อ เมริ กั น
เวียดนาม และแคนาดามีมากเป็นอันดับสามในสัดส่วน
ที่เท่ากัน คือ 9 %

รวม

The specialists and skilled technicians who filed
for work permits in Thailand this year came from
57 countries. The top nationalities were Chinese
(15%), British (12%), followed at 9% by Americans,
Vietnamese, and Canadians.

2. การอนุญาตให้ยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำ�หรับวัสดุอุปกรณ์ที่เข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
Import of supplies and machinery free of import duties and value-added tax
under Section 70, Petroleum Act, B.E. 2514 (1971)
การยื่นขอสิทธิ
Total applications
จำ�นวน (รายการ)

Number of items
มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ (ดอลลาร์สหรัฐ)

Value (US dollars)

ผลการพิจารณาให้ยกเว้นภาษีอากร
Import duty and value-added tax exemption approval
อนุญาต
ไม่อนุญาต
Approved
Disapproved

116,971

116,943

28

1,841,396,046.49

1,841,391,658.86

4,387.63
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.3

EXPLORATION AND DRILLING
การสำ�รวจและการเจาะหลุมปิโตรเลียม		

การด� ำ เนิ น งานส� ำ รวจทางธรณี ฟ ิ สิ ก ส์ แ ละการ
เจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย มในประเทศ จากในอดี ต จนถึ ง
สิ้นปี 2560 มีตัวเลขโดยประมาณ ดังตาราง

As of this year-end, the total cumulative
geophysical survey and drilling activities included
the following.

การสำ�รวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
Seismic survey
พื้นที่
Acquisition area

แบบ 2 มิติ (กม.)
2D Seismis (line-km.)

แบบ 3 มิติ (ตร.กม.)
3D Seismis (sq. km.)

57,587

9,191

119,186

38,471

52,077

2,431

228,850

50,093

บนบก

Onshore
อ่าวไทย

Gulf of Thailand
อันดามัน

Andaman Sea
รวม

Total

การเจาะหลุมปิโตรเลียม

Drilling

มีการเจาะหลุมรวมทั้งหมด 11,162 หลุม แบ่งเป็น
พื้นที่บนบก 1,730 หลุม ในอ่าวไทย 9,413 หลุม และ
ในทะเลอันดามัน 19 หลุม สามารถแบ่งตามประเภท
ของหลุมเจาะ ดังตาราง
พื้นที่
Area
บนบก

Onshore
อ่าวไทย

Gulf of Thailand
อันดามัน

Andaman Sea
รวม

Total
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Of the total of 11,162 wells drilled this year,
1,730 wells were drilled onshore, 9,413 wells in the
Gulf, and the remaining 19 wells in the Andaman
Sea. These break down into:

หลุมสำ�รวจ
Exploration Well

หลุมประเมินผล
Appraisal Well

หลุมผลิต
Production Well

รวม
Total

224

239

1,267

1,730

368

596

8,449

9,413

19

-

-

611

835

9,716

19
11,162

หมายเหตุ: หลุมผลิตส่วนใหญ่ท�ำการสละหลุมถาวรไปแล้ว
Remarks: Most of the production wells have been abandoned.

การสำ�รวจธรณีฟสิ ิกส์

ในปี 2560 มีการส�ำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ
3 มิติ พื้นที่ 456 ตารางกิโลเมตร ดังแสดงในตาราง
บริษัท
Concessionaire
เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย)

แปลง
Block
G11/48

Geophysical surveys

This year, only one 3D seismic survey was
undertaken, covering 456 sq. km., as detailed below.

ผู้สำ�รวจ
Contractor

ช่วงเวลาบันทึกข้อมูล
Recording Period

Polarcus

5-27 พ.ย. 60

MP G11 (Thailand )

การเจาะหลุมปิโตรเลียม

ในปี 2560 มี ก ารเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย มทั้ ง หมด
624 หลุม น้อยกว่าปี 2559 ซึง่ มีจำ� นวนหลุมเจาะ 783 หลุม
เนื่องจากราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลงและการ
ปรับลดแผนการเจาะของผูร้ บั สัมปทานทีแ่ ปลงสัมปทาน
ใกล้หมดอายุ ประกอบด้วยหลุมส�ำรวจ 33 หลุม และ
หลุมผลิต 591 หลุม สามารถแยกเป็นหลุมปิโตรเลียม
บนบก 101 หลุม ซึ่งประกอบด้วยหลุมส�ำรวจ 25 หลุม
และหลุมผลิต 76 หลุม และหลุมปิโตรเลียมในอ่าวไทย
จ�ำนวน 523 หลุม ประกอบด้วยหลุมส�ำรวจ 8 หลุม และ
หลุมผลิต 515 หลุม
จากหลุ ม ส� ำ รวจปิ โ ตรเลี ย มทั้ ง หมด 33 หลุ ม
พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ 15 หลุม คิดเป็นร้อยละ 45.5
โดยเป็ น การเจาะในแปลงส� ำ รวจบนบก 25 หลุ ม
พบปิโตรเลียม 11 หลุม คิดเป็นร้อยละ 44 และเจาะส�ำรวจ
ในอ่าวไทยจ�ำนวน 8 หลุม พบปิโตรเลียม 4 หลุม คิดเป็น
ร้อยละ 50 โดยแยกตามพื้นที่ ดังนี้
ภาคกลาง

1. บริษทั ปตท.สผ. สยาม จ�ำกัด เจาะหลุมประเมินผล
ในพืน้ ทีผ่ ลิตแปลง S1 ในแหล่งวัดแม่ หลุม WME-A01ST
ไม่พบปิโตรเลียม ส่วนหลุม WME-A01ST2 พบน�ำ้ มันดิบ
2. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เจาะ
หลุมประเมินผล DYG-A02ST บริเวณโครงสร้างดงยาง
ในพื้นที่สงวนแปลง L22/43 ไม่พบปิโตรเลียม
3. บริ ษั ท ปตท.สผ. อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ� ำ กั ด
เจาะหลุ ม ประเมิ น ผลในพื้ น ที่ ส งวนแปลง L53/43
จ�ำนวน 4 หลุม โดยเจาะในโครงสร้างบ้านดอนสนวน

พื้นที่ (ตร.กม.)
Area (Sq.Km.)
456

November 5-27, 2017

Drilling

A total of 624 petroleum wells were drilled this
year, against 783 wells drilled in 2016. The lower
number of wells and platforms reflected weaker oil
prices and drilling plan adjustment of nearly-expired
concession. There were 33 exploration wells and
591 production wells. Of the total, 101 were onshore
wells: 25 exploration and 76 production. There were
523 offshore wells: 8 exploration and 515 production.
Petroleum was struck in 15 of all 33 exploration
wells, accounting for 45.5% exploration success.
Of the 25 exploration wells drilled onshore, 11 were
discoveries, equivalent to 44% exploration success.
The exploration success in the Gulf was higher
(50%), as four out of eight wells encountered
petroleum. The chance of exploration success this
year was higher than in the previous year, with the
following breakdown by area.

Central Region

1. PTTEP Siam drilled two appraisal wells in
Block S1 in the Wat Mae Structure, Phitsanulok Basin,
and found crude oil in WME-A01ST2. The other
appraisal well, WME-A01ST, found no crude oil.
2. PTTEP International drilled appraisal well
DYG-A02ST in the reserved production area of Block
L22/43, Dong Yang structure, which proved dry.
3. PTTEP International drilled four appraisal
รายงานประจำ�ปี 2560
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2 หลุม คือ หลุม BDN-C02 พบน�้ำมันดิบ ส่วนหลุม
BDN-C03 ไม่ พ บปิ โ ตรเลี ย ม และในโครงสร้ า ง
บ้านดอนตะไล หลุม BTI-D03 และ BTI-D04 พบน�ำ้ มันดิบ
ทั้งสองหลุม ส่วนในพื้นที่สงวนแปลง L54/43 เจาะหลุม
ส�ำรวจ NRG-A01ST ในโครงสร้างหนองระฆัง และ
หลุม HMG-E01 ในโครงสร้างหัวไม้ซุง ไม่พบปิโตรเลียม
ส�ำหรั บ หลุ ม ประเมิ น ผลเจาะในโครงสร้า งหนองผั ก ชี
จ�ำนวน 5 หลุม คือ หลุม NPI-C01, NPI-C03ST และ
NPI-D01ST พบน�ำ้ มันดิบ ส่วนหลุม NPI-D02 และ NPI-C03
ไม่พบปิโตรเลียม และหลุม HMG-K01 ในโครงสร้าง
หัวไม้ซุง ไม่พบปิโตรเลียม ส่วนในโครงสร้างสังฆจาย
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ผลิตแปลง PTTEP1 เจาะหลุมประเมินผล
หลุม SKJ-C01 พบน�ำ้ มันดิบ
4. บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด เจาะหลุ ม ประเมิ น ผล ในพื้ น ที่ ส งวนแปลง
L33/43หลุ ม L33-8B พบน�้ ำ มั น ดิ บ อั ต ราการไหล
500 บาร์ เ รลต่ อ วั น แต่ ห ลุ ม WBW-8A ไม่ พ บ
ปิ โ ตรเลี ย ม ส่ ว นในพื้ น ที่ ส งวนแปลง L44/43
เจาะหลุมประเมินผล จ�ำนวน 6 หลุม ประกอบด้วย
หลุ ม WBNE-C1 และ WBNE-C2 พบน�้ ำ มั น ดิ บ
อัตราการไหล 400 บาร์เรลต่อวัน และ 300 บาร์เรลต่อ
วัน ตามล�ำดับ ส่วนหลุม STE-4A, STE-4AST1, STN-1A
และ STN-6A พบเพียงร่องรอยน�ำ้ มันดิบ
5. บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) จ�ำกัด
เจาะหลุมส�ำรวจ L53AC-C1 ในพืน้ ทีส่ งวนแปลง L53/48
ไม่พบปิโตรเลียม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. บริษทั ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) คอมปานี
จ�ำกัด ด�ำเนินการทดสอบอัตราการไหลที่หลุม YPT-7
ในแปลง L31/50 ซึ่งเจาะในปี 2558 เป็นครั้งที่สองแบบ
Long term test โดยในปี 2559 บริษทั ฯ เคยทดสอบอัตรา
การไหลแบบ Short term test แต่ยังไม่สามารถสรุปผล
การทดสอบทีแ่ น่นอนได้ โดยท�ำการทดสอบระหว่างเดือน
สิงหาคม - ธันวาคม 2560 พบว่าก๊าซธรรมชาติมีอัตรา
การไหลค่ อ นข้ า งน้ อ ย และไม่ ส ามารถไหลได้ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากชั้ น หิ น ปู น กั ก เก็ บ มี ค ่ า ความพรุ น
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wells in the reservation area of Block L53/43.
Two wells, namely BDN-C02 well and BDN-C03,
were drilled in the Ban Don Sanuan Structure.
The former encountered petroleum, while the
latter proved dry. The other two wells in L53/43,
BTI-D03 and BTI-D04 appraisal, drilled in
the Ban Don Talai Structure, found crude oil.
Exploration well NRG-A01ST, drilled in the Nong
Rakhang Structure, and HMG-E01, drilled in the
Hua Mai Sung Structure, found no petroleum.
Five appraisal wells were drilled in the Nong Phak
Chi Structure. NPI-C01, NPI-C03ST, and NPID01ST found crude oil, but NPI-D02 and NPI-C03
unfortunately proved dry. Exploration well HMG-I01,
drilled in the Hua Mai Sung Structure, turned out
to be dry. Appraisal well SKJ-C01, drilled in the
Sang Kajai Structure in the production area of Block
PTTEP1, found crude oil.
4. Eco Orient Resources (Thailand) drilled
appraisal well L33-8B in the reservation area
of Block L33/43 and found crude oil with a flow
rate of 500 bpd. However, WBW-8A found no
petroleum. Six appraisal wells were drilled in
the reservation area of Block L44/43. WBNE-C1
and WBNE-C2 found crude with a flow rate of
400 and 300 bpd. STE-4A, STE-4AST1, STN-1A,
and STN-6A found only trace crude oil.
5. Pan Orient Energy (Siam) drilled exploration
well L53AC-C1 in the reservation area of Block
L53/48. No petroleum was found here.
Northeast

1. As a result of inconclusive well testing
(short-term test) in 2016, Shaanxi Yanchang
Petroleum (Thailand) conducted the second well
test (long-term test) at exploration well YPT-7, drilled
in 2015 in the reservation area of Block L31/50

(Porosity) และค่าความซึมผ่านได้(Permeability) อยูใ่ น
ระดับต�่ำ จึงไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์
อ่าวไทย

1. บริษทั เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูร้ บั สัมปทาน
ปิโตรเลียมแปลง G1/48 เจาะหลุมส�ำรวจ Ladawan-1
ในพื้นที่สงวน ไม่พบปิโตรเลียม และหลุมประเมินผลใน
พืน้ ทีผ่ ลิตแหล่งมโนรา หลุม Manora-6 และManora-6ST
พบน�ำ้ มันดิบ
2. บริษทั เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จ�ำกัด เจาะหลุม
ประเมินผลในพื้นที่สงวนแปลง B5/27 หลุม Jasmine20A และ Jasmine-20D พบเพียงร่องรอยน�ำ้ มันดิบ
3. บริษทั คริสเอ็นเนอร์ยี่ (อ่าวไทย) จ�ำกัด เจาะหลุม
ส�ำรวจในพืน้ ทีส่ งวนแปลง G10/48 หลุม East Mayura-1
ไม่พบปิโตรเลียม
4. บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน) เจาะหลุมประเมินผลในพืน้ ทีผ่ ลิตอาทิตย์แปลง
15A หลุม Arthit-15-33ST และ Arthit-15-34 พบก๊าซ
ธรรมชาติทั้งสองหลุม

during August - December 2017. It was found that
the natural gas flow was insignificant and sporadic
because of low porosity and permeability, indicating
no commercial potential.
Gulf of Thailand

1. MP G1 (Thailand) drilled exploration well
Ladawan-1 in the reservation area of Block
G1/48 and found no petroleum. Appraisal wells
Manora 6 and Manora -6ST in the Manora
production area found crude oil.
2. MP B5 (Thailand) drilled appraisal wells
Jasmine-20A and Jasmine-20D in the
reservation area of Block B5/27 and found traces
of crude oil.
3. Kris Energy (Gulf of Thailand) drilled exploration well East Maruya-1 in the reservation area of
Block G10/48 and found no petroleum.
4. PTTEP drilled appraisal wells Arthit-15-33ST
and Arthit-15-34 in the Arthit production area of
Block 15A and found natural gas in both wells.

ตารางสรุปจำ�นวนหลุมสำ�รวจและหลุมประเมินผล รวม 33 หลุม
Exploration and Appraisal Well Summary, total 33 wells
Concessionaire

Block

Well Name

Well Type

Total Depth (m.)

Results

Onshore
PTTEP Siam

PTTEP International

S1

WME-A01ST

Apprisal

3,786

Dry

WME-A01ST2

Apprisal

3,953

Oil

PTTEP1

SKJ-C01

Apprisal

1,985

Oil

L22/43

DYG-A02ST

Apprisal

1,892

Dry

L53/43

BDN-C02

Apprisal

2,652

Oil

BDN-C03

Apprisal

2,363

Dry

BTI-D03

Apprisal

2,358

Oil

BTI-D04

Apprisal

2,582

Oil
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Concessionaire

Block

Well Name

Well Type

Total Depth (m.)

Results

NRG-A01ST

Exploration

2,603

Dry

NPI-C01

Apprisal

2,760

Oil

NPI-D01ST

Apprisal

2,354

Oil

NPI-D02

Apprisal

2,724

Dry

NPI-C03

Apprisal

3,135

Dry

NPI-C03ST

Apprisal

2,700

Oil

HMG-E01

Exploration

3,055

Dry

HMG-K01

Apprisal

2,597

Dry

L33-8B

Apprisal

1,044

Oil

WBW-8A

Apprisal

1,067

Dry

WBNE-C1

Apprisal

1,554

Oil

WBNE-C2

Apprisal

1,491

Oil

STE-4A

Apprisal

1,304

Trace of oil

STE-4AST1

Apprisal

793

Dry

STN-1A

Apprisal

987

Dry

STN-6A

Apprisal

1,920

Trace of oil

L53/48

L53AC-C1

Exploration

1,789

Dry

B5/27

Jasmine-20A

Apprisal

1,843

Trace of oil

Jasmine-20D

Apprisal

3,031

Dry

Ladawan-1

Exploration

2,813

Dry

Manora-6

Apprisal

2,530

Oil

Manora-6ST

Apprisal

2,617

Oil

Onshore
PTTEP International

Eco Orient Resources

L54/43

L33/43

L44/43

Pan Orient Energy (Siam)

Gulf of Thailand
MP B5 (Thailand)

MP G1 (Thailand)

G1/48

Kris Energy (Gulf of Thailand)

G10/48

East Mayura-1

Exploration

2,172

Dry

PTTEP

15A

Arthit-15-33ST

Apprisal

3,769

Gas

Arthit-15-34

Apprisal

3,951

Gas

ส� ำ หรั บ การเจาะหลุ ม เพื่ อ การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
รวม 591 หลุม เป็นหลุมเจาะในอ่าวไทยร้อยละ 87
เป็ น หลุ ม ที่ เ จาะในแหล่ ง ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มของบริ ษั ท
เชฟรอนฯ และ ปตท.สผ. ร้อยละ 80 และ 15 ตามล�ำดับ
ดังรายละเอียดในตาราง
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Production Well Summary, total 591 wells.
Of these, 87% were wells drilled in the Gulf, including
those drilled in the producing assets operated by
Chevron (80%) and PTTEP (15%), as shown in the
table below.

Concessionaire

Block

Field Name

Wells

Nong Sa

5

Nong Luang

5

Lan Krabue

38

Nong Makham

6

Nong Or

2

Wat Taen

14

Tub Raet

3

PTTEP1

Kamphaeng Saen

1

L54/43

Nong Phak Chi

1

L44/43

Wichian Buri Extension

1

Ophir Thailand (Bua Luang)

B8/38

Bua Luang

4

MP B5 (Thailand)

B5/27

Jasmine

7

Ban Yen

2

Onshore
CNPCHK (Thailand)

PTTEP Siam

PTTEP International

Eco Orient Resources

L21/43

S1

Gulf of Thailand

MP G1 (Thailand)

G1/48

Manora

2

MP G11 (Thailand)

G11/48

Nong Yao

7

Kris Energy (Gulf of Thailand)

G10/48

Wassana

2

PTTEP

14A
15A
B15
B16

Chevron Offshore (Thailand)

B8/32

Chevron Thailand

B10

Arthit

Bongkot

8
26
22
22

Benchamas

8

Platong

10

Kaphong

22

Yala

6
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Concessionaire

Block

Field Name

Wells

Pakarang

21

South Pakarang

24

Platong

22

Trat

12

North Trat

22

Erawan

23

Satun

40

Jakrawan

20

Trat

7

Funan

34

Baanpot

22

Morakot

21

Pailin

50

North Pailin

49

Gulf of Thailand
Chevron Thailand

B11

B12

B13

B12/27

Total

76

591

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

4

.4

PRODUCTION AREAS
พืน้ ทีผ
่ ลิตปิโตรเลียม

การก�ำหนดพืน้ ทีผ่ ลิตปิโตรเลียมใดๆ ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530) ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา 14(5) และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งมาตรา 42 ก�ำหนดไว้ว่า
“ก่อนการผลิตปิโตรเลียมจากที่หนึ่งที่ใดในแปลงส�ำรวจ
ผู ้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งแสดงว่ า ได้ พ บหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม
ที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์และได้ก�ำหนดพื้นที่ผลิตถูก
ต้องแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติแล้วจึงจะผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตนั้นได้”
ในปี 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุมัติพื้นที่ผลิต
ปิโตรเลียมในแปลงสัมปทานบนบกจ�ำนวน 3 พื้นที่ คือ
(1) พืน้ ทีผ่ ลิต L53B ครอบคลุมพืน้ ที่ 1.96 ตารางกิโลเมตร
(2) พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 1.93 ตาราง
กิโลเมตร และ (3) พืน้ ทีผ่ ลิตวิเชียรบุรตี ะวันออกเฉียงเหนือ
ครอบคลุมพื้นที่ 11.33 ตารางกิโลเมตร
พืน้ ทีผ่ ลิต L53B อยูใ่ นแปลงส�ำรวจบนบกหมายเลข
L53/48 ด�ำเนินการโดย บริษัทแพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่
(สยาม) ลิ มิ เ ต็ ด ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ นเดื อ นพฤษภาคม
2560 โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สงวน
บริษัทฯ ได้เจาะหลุมส�ำรวจและพบน�้ำมันดิบจากชั้นหิน
กั ก เก็ บ ซึ่ ง เป็ น หิ น ทรายอายุ อี โ อซี น ช่ ว งกลางถึ ง สมั ย
ไมโอซีนช่วงปลาย บริษทั ฯ คาดว่าจะท�ำการผลิตน�ำ้ มันดิบ
สูงสุดทีป่ ระมาณ 350 บาร์เรลต่อวัน (ยังไม่ได้เริม่ การผลิต
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่ผลิต)
พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ อยู่ในแปลงส�ำรวจบนบก
หมายเลข L33/43 ด�ำเนินการโดย บริษัท อีโค่ โอเรียนท์
รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รบั อนุมตั ใิ นเดือนกันยายน
2560 โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สงวน
บริษัทฯ ได้เจาะหลุมส�ำรวจและพบน�้ำมันดิบจากชั้นหิน
กักเก็บซึ่งเป็นหินอัคนีที่มีรอยแตกอายุโอลิโกซีนช่วงต้น

The following is how a production area is defined
by Ministerial Regulation No. 13 (B.E. 2530) (1987),
issued under Section 14 (5) and Section 42 of the
Petroleum Act, B.E. 2514 (1971): “Before producing
petroleum from any place in an exploration block, the
concessionaire shall demonstrate that a commercial
well has been found and a production area has
been correctly defined; and it may produce
petroleum from such production area when approval
has been granted by the Director General”. This year
the department approved three production areas,
namely L53B (occupying an area of 1.96 sq. km.),
Tha Rong North (1.93 sq. km.), and Wichian Buri
North East (11.33 sq. km.).
L53B is part of onshore Block L53/48, operated
by Pan Orient Energy (Siam) Ltd. Part of the reserved
acreage, the production area was approved in
May 2017. The company drilled exploration wells
to discover crude oil from sandstone reservoirs of
middle Eocene to late Miocene epoch. A maximum
oil output of 350 bpd is expected here. Note that
production has not yet begun due to the ongoing
preparation of an EIA report.
Tha Rong North, operated by Eco Orient
Resources (Thailand), lies in onshore Block L33/43.
Approved in September 2017, it is part of the
reserved acreage in the block. The company
drilled exploration wells to discover crude oil from
fractured igneous reservoirs of early to late
Oligocene, wedged in the Wichian Buri formation.
It expects a maximum output of 750 bpd. In December
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ถึงโอลิโกซีนช่วงปลาย โดยชัน้ หินอัคนีแทรกตัวอยูใ่ นกลุม่ หิน
ชุดวิเชียรบุรี บริษทั ฯ คาดว่าจะท�ำการผลิตน�ำ้ มันดิบสูงสุด
ถึงประมาณ 750 บาร์เรลต่อวัน (อัตราการผลิตน�ำ้ มันดิบ
เฉลีย่ 526 บาร์เรลต่อวัน ณ เดือนธันวาคม 2560)
พืน้ ทีผ่ ลิตวิเชียรบุรตี ะวันออกเฉียงเหนือ อยูใ่ นแปลง
ส�ำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ด�ำเนินการโดย บริษทั อีโค่
โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รับอนุมัติ
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นส่วนหนึง่
ของพืน้ ทีส่ งวน บริษทั ฯ ได้เจาะหลุมส�ำรวจและพบน�ำ้ มันดิบ
จากชั้ น หิ น กั ก เก็ บ ซึ่ ง เป็ น หิ น อั ค นี ที่ มี ร อยแตกอายุ
อีโอซีนช่วงปลายถึงสมัยไมโอซีนช่วงต้น บริษัทฯ คาดว่า
จะท�ำการผลิตน�ำ้ มันดิบสูงสุดถึงประมาณ 1,500 บาร์เรล
ต่อวัน (อัตราการผลิตน�ำ้ มันดิบเฉลี่ย 198 บาร์เรลต่อวัน
ณ เดือนธันวาคม 2560)
อย่ า งไรก็ ต าม กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ไ ด้ มี ก าร
ส่งเสริมให้ผู้รับสัมปทานด�ำเนินการส�ำรวจเพื่อหาแหล่ง
ปิโตรเลียมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการค้นพบแหล่ง
ปิโตรเลียมใหม่ท�ำให้มีปริมาณส�ำรองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ประเทศไทยลดการน�ำเข้าปิโตรเลียม เป็นการรักษาความ
มัน่ คงในการจัดหาพลังงานของประเทศ รวมทัง้ สร้างรายได้
เพิ่มให้แก่ภาครัฐในรูปของค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมด้วย

2017, the average output was 526 bpd.
Lying in onshore Block L44/43 and operated
by Eco Orient Resources (Thailand), Wichian Buri
North East secured approval in November 2017.
The area was part of the company’s reserved
acreage. Drilling exploration wells to discover oil
in reservoirs believed to be fractured igneous rocks
of late Eocene to early Miocene, the company plans
to produce up to about 1,500 bpd. The average
output in December 2017 was 198 bpd.
The department has continuously encouraged
all concessionaires to pursue their search for
additional fields, since discovery of petroleum
resources increases national petroleum reserves,
thus lowering imports and enhancing national
energy security. Production of these petroleum
resources also adds to government revenue through
royalties and petroleum income tax.

Onshore Production Area
Operator
PTTEP Siam, Ltd.
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

Concession
No.

Issued
Block

Area Name

Area
(sq.km.)

Issued
Date

1/2522/16

S1

Sirikit

25

11-Jan-83

Sirikit F01

10.7

13-May-83

Sirikit South

14.76

20-Aug-84

Sirikit West

2.912

9-Oct-84

Pru Krathiam

16.1172

15-Dec-86

Wat Taen

2

4-Mar-88

Thap Rat

1.949

27-Jan-89

Pratu Tao

1.9954

24-Mar-89

Nong Tum

1.9733

23-Feb-90

Sirikit East

1.93

10-Feb-93

Onshore Production Area
Operator
PTTEP Siam, Ltd.

Concession
No.

Issued
Block

Area Name

Area
(sq.km.)

Issued
Date

1/2522/16

S1

Nong Makhaam E

1.86

19-Apr-93

Sirikit T

2.496

27-Aug-98

Nong Makhaam

15.492

19-Oct-99

South Pratu Tao

90.434

30-Sep-02

Western Flank Region

99.46

7-Mar-06

Nong Tum - South

18.65

7-Sep-06

Sirikit East-Extension

1.982

16-Feb-07

Greater Sirikit East

66.234

30-Sep-08

Sao Thian

39.73

11-Jun-09

Pratu Tao B

1.97

2-Oct-09

Greater Sirikit North

32.91

18-Jan-11

Central S1

325.95

6-Jul-11

Sam Praya

39.11

13-Mar-14

Bung Waeng

1.81

11-Aug-15

Wang Mai Sung

53.09

31-May-16

ExxonMobil Exploration & Production
Khorat Inc.

2/2522/17

E5

Nam Phong

34.4

5-Feb-88

PTTEP SP Ltd.

2/2522/17

E5

Phu Horm

39.31

19-May-04

1/2524/19

EU1

Phu Horm-1

1.96

15-May-89

Phu Horm

190.93

19-May-04

U-Thong

5.06

10-Aug-90

Kamphaeng Saen

2

10-Aug-90

Sang Kajai

1.98

8-May-02

Wung Pai Sung

11.67

17-Jul-12

Wung Pai Sung Extension

4.81

29-Sep-15

L53/43

Bung Krathiam

1.98

19-Apr-10

L54/43

Nong Phak Chi

1.96

6-Sep-10

Nong Phak Chi Extension

8.87

31-May-13

PTTEP International Ltd.

2/2528/27

2/2546/59
2/2547/68

PTTEP1

L22/43
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Onshore Production Area
Concession
No.

Issued
Block

Sino-U.S. Petroleum Inc.

1/2526/23

NC

Eco Orient Energy (Thailand) Ltd.

1/2527/24

SW1

Operator

SW1A
CNPCHK (Thailand) Ltd.

1/2546/58

L21/43

Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.

3/2546/60

L44/43

5/2546/62

L33/43

Siam Moeco Ltd.

1/2547/67

Pan Orient Energy (Siam) Ltd.

1/2550/77

L10/43
L11/43
L53/48

Apico (Khorat) Ltd.

9/2546/66
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

L27/43
L15/43

Area Name

Area
(sq.km.)

Issued
Date

Bung Ya Structure
Bung Muang-2
Bung Muang & Bung Ya Area I
Bung Muang & Bung Ya Area II
Bung Muang & Bung Ya Area III
Wichian Buri
Na Sanun
Si Thep
Wichian Buri Licence II
Bung Ya West-Nong Sa
Bung Ya West-Nong Sa Extension
Na Sanun East
Bo Rang North
Wichian Buri Extension
WBEXT-Extension
Tha Rong East
Wichian Buri North East
L33
Tha Rong North
Arunothai
Burapa
L53A
L53D
L53G
L53B
Dong Mun
SPHE

5.4189
1.997
0.91
2.002
0.916
2
1.972
1.848
8.6411
28.796
14.55
27.69
39.39
12.45
0.65
2.97
11.33
11.94
1.93
77.66
47.42
1.99
11.98
6.29
1.96
31.91
70.15

15-Jan-91
5-Jan-94
12-Jul-96
12-Jul-96
12-Jul-96
24-Jan-92
12-May-95
13-May-97
30-Sep-02
19-Jun-06
30-Jul-12
31-Jan-08
16-Dec-09
24-Feb-11
28-Nov-14
18-Dec-15
14-Nov-17
29-Oct-10
11-Sep-17
11-Jun-09
21-Jun-10
11-Aug-10
30-Jul-12
13-Jan-14
5-May-17
28-Aug-12
29-Aug-14

Offshore Production Area
Operator
Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.

Concession
No.

Issued
Block

1/2515/5

10

10A
11

Area Name

Area
(sq.km.)

Issued
Date

Platong Area 1
Kaphong Area 2
Platong Area
Kaphong Area 2-Extension
Surat Area 3
Platong F Platform
Surat Area 5
Plamuk Area 6
Platong H Platform Area 7
Kaphong A Platform Area 8
West Yala
Greater Plamuk-Surat Area 11
East Yala
Greater Satun-Platong-Kaphong
North Kung
North Surat
East Yala
North Pladang Area 2
Pladang Area 3
Satun Area 1
Platong Area 2
Trat Area 5
Pakarang Area 6
Platong Area 2-Extension
Satun Area 1-Extension
Platong Area 7
North Satun
Platong F Platform
Pladang A & PDD-2 Area 10
Plamuk Area 11
Platong E Area 11
Trat Area 13
North Erawan-Pakarang Area 14
Greater Plamuk-Surat Area 16
North Trat
Greater Satun-Platong-Kaphong

49.48
32.8
0.25
17
7.58
1.754
1.992
50.071
7.137
3.3868
105.99
121.08
29.26
59.0687
52.28
205
166
2
40.24
3.22
11.09
2
2
1.75
20.53
9.703
20.238
6.026
18.76
9.727
0.674
65.2198
237.8129
84.67
126.88
317.9557

29-Oct-82
24-Oct-83
4-Dec-84
17-May-89
8-Apr-91
22-Apr-94
27-May-94
15-Sep-97
3-Nov-97
3-Mar-99
23-Apr-02
14-Jan-04
14-Jan-04
6-Mar-06
20-Jul-09
12-Jul-11
14-Jan-04
29-Oct-82
29-Oct-82
29-Oct-82
29-Oct-82
11-Jan-83
11-Jan-83
4-Dec-84
27-Dec-84
25-Dec-87
30-Mar-92
22-Apr-94
23-Jun-97
15-Sep-97
3-Nov-97
26-Jul-99
5-Jun-03
14-Jan-04
14-Jan-04
6-Mar-06
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Offshore Production Area
Operator
Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.

Concession
No.

Issued
Block

1/2515/5

11

2/2515/6

11A
12

13

82

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

Area Name

Area
(sq.km.)

Issued
Date

Greater Trat
West Pakarang
North Trat
Erawan Area 1
Erawan Area 2
Satun Area 3
Erawan Area 1-2-Extension
Erawan Area 1-Extension
Satun Area 3-Extension (1)
Satun Area 3-Extension (2)
Erawan Area-Extension (1)
Erawan Area 1-Extension (M)
Erawan Area 1-Extension (N)
Jakrawan Area 4
Satun Area 5
Erawan Area 1-Extension (P)
Satun Area 6
Erawan Area 1-Extension (R & Q)
Funan G
Erawan S & T Platforms
Jakrawan B, C & D
Satun L Platform Area 10
Jakrawan E & I Area 11
Jakrawan F & H Area 12
East Dara Area 13
Greater Funan Area 14
North Erawan-Pakarang Area 16
Erawan – Baanpot Area 15
Greater Satun-Platong-Kaphong
Greater Trat
Erawan Area 1
Baanpot Area 2

56.2054
118.13
88
109.16
31.67
53.98
17.96
15.21
16.28
22.05
57.6
10.56
4
3.23
10.35
2.32
18.59
25.503
2.745
30.889
50.077
23.4323
5.5721
8.7485
129.7
161.41
112.7051
44.3
180.0447
147.0779
5.42
35.43

9-Dec-08
29-Aug-12
14-Jan-04
26-Dec-79
24-Feb-81
29-Oct-82
3-May-84
3-May-84
27-Dec-84
27-Dec-84
29-Apr-85
11-Apr-88
13-Oct-88
15-Nov-89
18-May-90
9-Aug-90
29-Oct-90
3-Nov-93
4-Oct-94
22-Nov-94
3-Apr-96
24-Feb-97
23-Sep-97
23-Sep-97
6-Dec-00
23-Apr-02
5-Jun-03
14-Jan-04
6-Mar-06
9-Dec-08
26-Dec-79
29-Oct-82

Funan Area 4

2

11-Jan-83

Baanpot Area 3

7.99

14-Dec-83

Erawan Area 1-N-Extension

7.32

29-Apr-85

Erawan Area 1-Extension (s)

1.69

3-Oct-86

Baanpot Area 5

2.536

20-Aug-87

Offshore Production Area
Operator
Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.

Chevron Offshore (Thailand) Ltd.

Chevron Pattani Ltd.

Concession
No.

Issued
Block

2/2515/6

13

1/2529/33

B12/27

1/2534/36

B8/32

4/2515/8
4/2546/61

9A
G4/43

1/2549/69

G4/48

Area Name

Area
(sq.km.)

Issued
Date

Baanpot Area 5-Extension
Jakrawan Area 3
Funan Area 4-Addition
Jakrawan Area 6
Funan G
Gomin A & B Area 8
Funan H & I
Jakrawan E & I Area 10
Jakrawan F & H Area 11
Funan J Platform (Area 12)
Funan B & H Infill Platform
Funan K Area 14
Greater Funan Area 15, 16 & 17
Erawan – Baanpot Area 18
Greater Gomin
Main Pailin Area 1
North Pailin Area 2
South Pailin Area 3
West Pailin Area 4
Moragot Area 5
Pailin Extension
East Moragot
Ubon
Northwest Moragot
Tantawan
Benchamas & Pakrakrong
Maliwan
North Jarmjuree
North Benchamas
Chaba
Rajpruek
Lanta
Surin
Yungthong

11
12.71
99.061
1.938
6.3
20.109
23.011
9.4498
5.9641
11.39
9.66
19.9
265.41
300.5
316.9827
452.62
325.493
118.629
149.851
383.14
19.9
189.57
915.32
11.17
274.67
411.15
368.5
503.2
124.28
310.3
80.0276
295.97
158.88
70.7938

26-Feb-88
15-Nov-89
28-Aug-91
6-Oct-93
4-Oct-94
10-Jul-95
22-Apr-96
23-Sep-97
23-Sep-97
26-Apr-00
2-Nov-00
2-Nov-00
23-Apr-02
14-Jan-04
6-Mar-06
5-Jan-94
3-Nov-97
27-Aug-98
27-Aug-98
27-Aug-98
15-May-09
29-Oct-10
16-Feb-15
29-May-15
23-Aug-95
16-Jun-97
3-Nov-97
2-Nov-00
12-Jan-04
22-Sep-05
19-May-04
19-Jun-06
11-Aug-11
31-Jan-08
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Offshore Production Area
Operator
PTT Exploration and Production Public
Co., Ltd.

Concession
No.

Issued
Block

5/2515/9

15

3/2515/7

14A
15A
14A
16

17

PTTEP Siam, Ltd.

3/2528/28

16A
16, 17
B6/27

PTTEP International Ltd.
MP B5 (Thailand)

12/2550/88
1/2532/35

G8/50
B5/27

Ophir Thailand (Bua Luang)
CEC International, Ltd.

3/2539/50
7/2546/64

B8/38
G5/43

MP G1 (Thailand)
MP G11 (Thailand)
Kris Energy (Gulf of Thailand) Ltd.
PTTEP International Ltd.
Kris Energy (Gulf of Thailand) Ltd.
Chevron Petroleum (Thailand), Ltd.

7/2549/75
5/2550/81
8/2549/76
3/2549/71
4/2550/80
11/2550/87

G1/48
G11/48
G10/48
G12/48
G6/48
G7/50
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Area Name

Area
(sq.km.)

Issued
Date

Bongkot 15B
Tonsak
Ton Rang
North Bongkot
Arthit
Arthit
Arthit 14E
Bongkot 16B
Bongkot 16E
Bai Bua - 1
Bongkot 17E
Ton Koon
Arthit
South Bongkot
Nang Nuan A02
Nang Nuan B01
Nang Nuan Extension
G8/50
Jasmine
Ban Yen
Bualuang
Songkhla
Songkhla Extension
North Kra
Nong Yao
Wassana
Ton Koon North
Rossukon
G7/50 A and B

254
187.09
18.2784
819.6316
1,264.9752
1,466.0516
108.209
280
40
101.659
105
100.9194
719.8457
1,293.9106
2
2
5.6375
121.94
48.6388
27.26
376.5626
75.3241
282.4
161.14
23.18
132.2
37.05
87.74
45.44

16-Aug-82
6-Feb-01
30-Sep-02
3-Apr-07
5-Jun-03
5-Jun-03
31-Oct-07
18-Mar-83
17-May-83
16-Sep-97
17-May-83
3-Apr-07
5-Jun-03
3-Apr-07
24-Nov-87
10-Feb-93
8-Jun-07
12-Mar-12
30-Sep-02
30-Mar-07
7-Mar-06
22-May-08
12-Jan-09
30-Jul-12
19-Nov-12
9-Feb-15
11-Mar-15
16-Nov-15
9-Nov-15
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4

.5

PETROLEUM RESERVES
ปริมาณสำ�รองปิโตรเลียม

ผลสืบเนือ่ งจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอันเนือ่ งมาจาก
ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างมากในช่วง 2-3
ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้รับสัมปทานหลายรายปรับเปลี่ยน
แผนการลงทุนทั้งในด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ผูร้ บั สัมปทานบางรายหยุดผลิตชัว่ คราว บางรายชะลอการ
ลงทุน และหันไปเน้นด้านการผลิตมากกว่าการส�ำรวจ ส่ง
ผลให้ปริมาณส�ำรองโดยรวมปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมา
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ไ ด้ พ ยายามส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ รั บ
สัมปทานด�ำเนินการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่
ที่ได้รับสัมปทานอยู่เดิม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดการ
แหล่งกักเก็บให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เป็นการจัดหาปริมาณ
ส�ำรองใหม่มาทดแทนปริมาณส�ำรองเดิมที่ถูกผลิตไป
ในปีที่ผ่านมา ผู้รับสัมปทานได้มีการน�ำเทคโนโลยี
ต่างๆ มาช่วยในการผลิตท�ำให้สามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิ ต และเพิ่ ม ปริ ม าณส� ำ รองได้ เ ช่ น กั น เช่ น
การติดตัง้ อุปกรณ์การผลิตทีเ่ หมาะสมต่อสภาพหลุมหรือ
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม การอัดน�้ำเพื่อช่วยในการผลิต
(Waterflood) และการท�ำแบบจ�ำลองด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ่ ให้เข้าใจแหล่งกักเก็บได้ดขี นึ้ นอกจากนี้
ผูร้ บั สัมปทานบางรายยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณส�ำรองในอนาคตเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เช่น การอัดสารเคมีเพื่อช่วยในการผลิต (Chemical
EOR) เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการติดตามตรวจ
สอบการเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณส� ำ รองปิ โ ตรเลี ย มของ
ประเทศอย่างสม�่ำเสมอในทุกปี เพื่อใช้วางแผนในการ
จัดหาพลังงานเพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้ในอนาคต
และสามารถน�ำปิโตรเลียมในประเทศขึ้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

86

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

As a result of the economic crisis arising from
plummeting world oil prices over the past 2-3
years, many concessionaires have adjusted their
investment plans for both exploration and production.
Some suspended their production; others delayed
their investment, focusing more on production
than on exploration, which have in turn diminished
their overall reserves. This year DMF has tried to
promote concessionaires’ development of fields
under their original concessions, as well as their
reservoir management more efficiently to in turn
replace depleted volumes.
This year, concessionaires applied assorted
technologies to their production, successfully raising
their outputs together with their reserves, including
installation of production equipment suitable to well
conditions or reservoirs, waterflooding, and computer
simulation to aid reservoir understanding. In
addition, some concessionaires looked into the
viability of applying new technologies, including
chemical enhanced oil recovery (EOR), to raise
production efficiency to in turn enhance their future
reserves.
Each year DMF regularly monitors changes
in petroleum reserves to plan energy supply
procurement to meet future demand and enable
optimal use of indigenous petroleum deposits.

Reserves
1P
Proved

probable

2P

3P
Possible

Contingent
resources
2C

1C

3C

Unrecoverable
Prospective
resources
Best
Estimate

Low
Estimate

Increasing Chance of Commerciality

Discovered PIIP
Sub-Commercial
Commercial
Undiscovered PIIP

Total Petroleum Initally-In-Place (PIIP)

Production

High
Estimate

Unrecoverable
Range of Uncertainty

รูปที่ 1 แสดงประเภทปริมาณส�ำรองและทรัพยากรปิโตรเลียมของ PRMS 2007
Figure 1: Petroleum Resources Management System 2007 (PRMS 2007) Reserves and Resources

ประเทศไทยใช้นิยามปริมาณส�ำรองและปริมาณ
ทรัพยากรปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล (PRMS 2007)
ตามรูปที่ 1 โดยทั่วไปปริมาณส�ำรองสามารถจ�ำแนกได้
เป็นสามชนิดได้แก่

As shown in Figure 1, Thailand has adopted
definitions of petroleum reserves and resources
under the PRMS 2007 international standard. These
petroleum resources are generally classified into:

1. ปริ ม าณสำ�รองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว (Proved
Reserves, P1)

1) Proved reserves (P1)

เป็นปริมาณปิโตรเลียมที่วิเคราะห์จากข้อมูลทาง
ด้านธรณีศาสตร์ และด้านวิศวกรรม ปริมาณดังกล่าว
สามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บ ในแหล่งกักเก็บทีส่ ำ� รวจ
ค้นพบแล้ว สามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอย่าง
คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ มีแผนการผลิตปิโตรเลียมที่ชัดเจน
และได้รับอนุญาตจากภาครัฐแล้ว หากประเมินปริมาณ
ส� ำ รองโดยใช้ วิ ธี deterministic ด้ า นความแน่ น อน
จะถือว่าเป็นปริมาณที่มีความมั่นใจสูงว่าจะสามารถ
ผลิตปริมาณดังกล่าวขึ้นมาได้ หากใช้วิธี Probabilistic

Proved reserves (P1) are those quantities of
petroleum which, by analysis of geoscience and
engineering data, can be estimated with reasonable
certainty to be commercially recoverable, from
a given date forward, from known reservoirs and
under defined economic conditions, operating
methods, and government regulations. If
deterministic methods are used, the term “reasonable
certainty” is intended to express a high degree of
confidence that the quantities will be recovered. If
รายงานประจำ�ปี 2560
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ทางสถิติ มีความน่าจะเป็นอย่างน้อยร้อยละ 90 ทีจ่ ะผลิต
ปิโตรเลียมได้เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณส�ำรองทีพ่ สิ จู น์
แล้ว (P1)

probabilistic methods are used, there should be
at least 90% probability that the quantities actually
recovered will equal or exceed the estimate.

2. ปริมาณสำ�รองที่คาดว่าจะพบ (Probable
Reserves, P2)

2) Probable reserves (P2)

3. ปริมาณสำ�รองทีน่ า่ จะพบ (Possible Reserves,
P3)

3) Possible reserves (P3)

เป็นปริมาณส�ำรองเพิม่ เติมทีข่ อ้ มูลทางด้านธรณีศาสตร์
และด้านวิศวกรรม แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้
ที่ จ ะผลิ ต ได้ น ้ อ ยกว่ า ปริ ม าณส� ำ รองที่ ค าดว่ า จะพบ
ปริ ม าณที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากโครงการมี ค วามน่ า จะเป็ น ต�่ ำ
ทีจ่ ะมากกว่าผลรวมของปริมาณส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้ว ปริมาณ
ส�ำรองที่คาดว่าจะพบและปริม าณส�ำรองที่น่าจะพบ
(3P) ซึ่งเป็นกรณี high estimate เมื่อใช้วิธี probabilistic
ควรมีความน่าจะเป็นอย่างน้อยร้อยละ 10 ที่ปริมาณ
ที่ผลิตได้จริงอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณ 3P

Possible reserves are those additional reserves
which analysis of geoscience and engineering data
suggests are less likely to be recovered than Probable
Reserves. The total quantities ultimately recovered from
the project have a low probability to exceed the sum
of Proved plus Probable plus Possible (3P) Reserves,
which is equivalent to the high-estimate scenario. In this
context, when probabilistic methods are used, there
should be at least 10% probability that the actual
quantities recovered will equal or exceed the 3P estimate.

ภาพรวมปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมของประเทศไทย

Domestic Petroleum Reserves

เป็นปริมาณส�ำรองเพิม่ เติมทีข่ อ้ มูลทางด้านธรณีศาสตร์
และด้านวิศวกรรม แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้
ทีจ่ ะผลิตได้นอ้ ยกว่าปริมาณส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้ว แต่มคี วาม
แน่นอนมากกว่าปริมาณส�ำรองทีน่ า่ จะพบ ปริมาณทีเ่ หลือ
ดังกล่าว เมือ่ ผลิตแล้ว อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณที่
ผลิตได้จริง มีความเป็นไปได้เท่ากันที่จะน้อยกว่าหรือ
มากกว่าผลรวมของปริมาณส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้วและปริมาณ
ส�ำรองที่คาดว่าจะพบ (2P) เมื่อใช้วิธี probabilistic
ควรมีความน่าจะเป็นไปอย่างน้อยร้อยละ 50 ทีป่ ริมาณจริง
ที่ผลิตได้จะมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณ 2P

ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม (3P หรือผลรวมของ P1 P2 และ
P3) ของประเทศไทย ณ สิ้นปี 2560 ประกอบด้วยก๊าซ
ธรรมชาติ 13,388.98 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ก๊าซธรรมชาติ
เหลว 412.24 ล้านบาร์เรล และน�ำ้ มันดิบ 365.87 ล้านบาร์เรล
รวมเป็น 3,073.26 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ เมือ่ เทียบกับ
สิน้ ปี 2559 ก๊าซธรรมชาติลดลง 852.13 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
ก๊าซธรรมชาติเหลวลดลง 9.35 ล้านบาร์เรล ส่วนน�ำ้ มันดิบ
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Probable reserves (P2) are those additional
reserves which analysis of geoscience and
engineering data indicates are less likely to be
recovered than Proved Reserves, but more certain
to be recovered than Possible Reserves. It is equally
likely that actual remaining quantities recovered will
be greater than or less than the sum of the estimated
Proved plus Probable Reserves (2P). In this context,
when probabilistic methods are used, there should
be at least 50% probability that the actual quantities
recovered will equal or exceed the 2P estimate.

At the end of 2017, the 3P petroleum reserves
(3P: a summation of P1, P2 and P3) for Thailand
consisted of 13,388.89 billion cubic feet (Bcf) of
natural gas, 412.24 million barrels (MMbbl) of
condensate, and 365.87 MMbbl of oil, or a total of
3,073.26 MMbbl of oil equivalent (MMBOE). These
reflect a year-on-year reduction of 153.16 MMbbl of

เพิม่ ขึน้ 3.95 ล้านบาร์เรล รวมลดลง 153.16 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ หรือร้อยละ 4.75 ทัง้ นีส้ าเหตุหลักทีท่ ำ� ให้
ปริมาณส�ำรอง 3P ลดลงเนื่องมาจากการลดลงของ
ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติ โดยในปีทผี่ า่ นมา มีปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติมากกว่าปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้
จากการทีร่ าคาน�ำ้ มันตกต�ำ่ ในปีกอ่ นๆ ท�ำให้ผรู้ บั สัมปทาน
หลายรายชะลอแผนการลงทุน ส่งผลให้ปริมาณส�ำรองโดย
รวมลดลง แต่ลดลงน้อยกว่าในปีอนื่ ๆ ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจาก
การเพิม่ ขึน้ ของราคาน�ำ้ มันในช่วงปลายปี 2560 และการน�ำ
เทคโนโลยีตา่ งๆ มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ปริมาณส�ำรองประเภท P1 P2 และ P3 ของก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน�ำ้ มันดิบแยกเป็นราย
พืน้ ทีแ่ สดงในตารางแสดงปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมแต่ละ
ประเภทของประเทศ ณ สิน้ ปี 2560

oil equivalent (4.75%), consisting of 852.13 Bcf of
gas, 9.35 MMbbl of condensate, and 3.95 MMbbl of
oil. The majority of this reduced total was accounted
for by natural gas, whose total output exceeded
total supply. Also amid low oil prices of the past
several years, many concessionaires have opted
to defer their investment plans. Therefore, the total
national petroleum reserves have dipped, though
not as much as in previous years because of the oil
price rise toward the year-end and the application
of technologies to aid output efficiency.
The reserves of P1, P2, and P3 at the end
of 2017 for gas, condensate, and crude oil are
categorized by area as follows.

ตารางแสดงปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมแต่ละประเภทของประเทศ ณ สิ้นปี 2560
Petroleum Reserves for Each Category at the End of 2017

Area

Gas Reserves [Bcf]
Proved Probable Possible

Condensate Reserves [MMbbl]
Proved Probable Possible

Oil Reserves [MMbbl]
Proved Probable Possible

Offshore

6,225.30

4,606.54

2,303.97

165.83

153.17

92.97

108.74

91.79

62.85

Onshore

184.82

33.72

34.63

0.27

-

-

47.67

27.96

26.86

6,410.12

4,640.27

2,338.59

166.10

153.17

92.97

156.40

119.76

89.71

Total
Grand Total (3P)

13,388.98

ปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมทีพ
่ สิ จู น์แล้วของประเทศไทย

ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมทีพ่ สิ จู น์แล้วของประเทศไทย
ณ สิ้นปี 2560 ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ 6,410.12
พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ก๊าซธรรมชาติเหลว 166.10 ล้านบาร์เรล
และน�ำ้ มันดิบ 156.40 ล้านบาร์เรล รวมเป็น 1,424.46 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2559 ปริมาณ
ส�ำรองก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน�ำ้ มันดิบลดลง
419.94 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ 4.96 ล้านบาร์เรล และ 21.93
ล้านบาร์เรล ตามล�ำดับ รวมปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
ทุกประเภทแล้วลดลง 99.67 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ
หรือร้อยละ 6.54 รายละเอียดของปริมาณส�ำรองพิสจู น์แล้ว
ของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน�ำ้ มันดิบ แยกเป็น
รายแหล่งแสดงในตารางปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมพิสจู น์
แล้วของประเทศไทย ณ สิน้ ปี 2560

412.24

365.07

Domestic Proven Petroleum Reserves

Thailand’s proven petroleum reserves at
year-end 2017 consisted of 6,410.12 Bcf of natural
gas, 166.10 MMbbl of condensate, and 156.40 MMbbl
of oil, or a total of 1,424.46 MMBOE. Compared with
last year, proven reserves of natural gas, condensate,
and oil have fallen by 419.94 Bcf, 4.96 MMbbl,
and 21.93 MMbbl. This equals a total reduction of
around 99.67 MMBOE or by 6.54%. The following
table shows proven reserves at the year-end by field.
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ตารางปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วของประเทศไทย ณ สิ้นปี 2560
Proven Petroleum Reserves of Thailand at the End of 2017
Field
GULF OF THAILAND

Cumulative Production
Gas (Bcf) Condensate
(MMbbl) Oil (MMbbl)

Gas (Bcf)

Proved
Condensate Oil (MMbbl)
(MMbbl)

22,882.05

666.87

643.64

6,225.30

165.83

108.74

13,212.15

436.81

183.10

3,290.82

97.91

36.75

378.56

15.69

-

77.44

2.68

0.04

South Baanpot

59.94

1.54

-

51.57

1.53

0.01

Dara

19.39

-

0.72

121.86

2.26

3.07

Erawan

3,172.52

108.75

-

389.28

11.56

0.40

Funan

1,047.41

43.16

-

112.92

4.23

0.05

Gomin

183.10

10.38

-

20.62

1.01

0.06

South Gomin

126.87

7.74

-

125.71

4.62

3.05

Jakrawan

883.72

17.00

-

147.02

2.32

-

Moragot

208.87

12.22

-

270.75

12.12

0.19

Kaphong

403.00

-

27.13

97.60

2.22

3.78

1.06

-

2.25

0.00

-

0.03

Pailin

1,007.49

42.91

-

350.65

10.13

-

North Pailin

1,110.36

43.30

-

300.21

8.05

0.01

Pakarang

80.29

-

7.86

75.48

1.82

2.77

Pakarang South

87.13

3.84

-

105.47

3.29

0.52

Pladang

160.07

5.87

-

13.09

0.40

0.01

Plamuk

396.62

-

85.87

113.44

1.60

7.92

Platong

574.93

31.10

355.71

13.57

7.46

69.96

2.60

0.83

0.03

-

105.24

8.93

41.89

1.51

0.68

2,088.63

63.49

-

152.09

4.39

-

3.19

0.12

-

106.86

2.58

-

Surat

151.09

-

13.00

20.51

0.30

0.65

Trat

413.06

15.80

-

91.10

2.90

0.01

North Trat East

23.84

1.10

-

9.74

0.32

0.02

North Trat

5.29

0.32

-

32.74

0.91

0.06

South Trat

67.35

0.97

-

27.82

0.35

-

Yala

143.66

-

24.89

56.28

0.93

4.90

East Yala

217.27

-

17.49

20.74

0.28

0.99

Yungthong

22.25

-

3.87

1.40

-

0.07

CTEP
Baanpot

North Kung

South Platong
South West Platong
Satun
South Satun
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Field

Cumulative Production
Gas (Bcf) Condensate
(MMbbl) Oil (MMbbl)

Gas (Bcf)

Proved
Condensate Oil (MMbbl)
(MMbbl)

COTL

1,237.80

-

287.68

109.55

1.78

17.97

Benchamas

585.64

-

192.81

46.10

0.79

11.27

Benchamas North

3.61

-

4.67

0.12

-

0.02

Chaba

17.20

-

7.53

9.22

0.10

1.11

North Jarmjuree

9.88

-

2.36

-

-

-

Lanta

10.53

-

23.48

2.27

0.00

3.37

Maliwan

281.60

-

13.34

51.84

0.90

1.44

Rajpruek

6.39

-

2.33

-

-

-

-

-

1.05

-

-

0.74

Tantawan
PTTEP

322.95
6,360.61

201.92

40.11
-

1,645.93

44.67

-

Arthit

1,031.31

44.35

-

384.59

12.09

-

G8/50

0.45

0.02

-

0.37

0.02

-

Bongkot Main

4,668.31

135.00

-

706.08

17.09

-

Bongkot South
PTTEP Siam (Offshore)

660.54
-

22.55
-

5.81

554.89
-

15.47
-

-

Nang Nuan
Mubadala

-

-

5.81
89.26

-

-

23.33

Banyen

-

-

11.56

-

-

3.47

Jasmine

-

-

57.82

-

-

11.33

Manora

-

-

12.02

-

-

3.36

Nongyao
Ophir

-

-

7.86
31.99

-

-

5.17
21.00

Bualuang
CEC

-

-

31.99
40.40

-

-

21.00
0.97

-

-

0.97
8.59

Surin

Songkhla
KrisEnergy

-

-

40.40
4.90

Wassana

-

-

4.90

-

-

4.50

Niramai
MTJA (2)

2,071.50

28.14

0.51

1,179.00

21.46

4.10
0.13

CHESS

1,567.00

15.82

-

860.00

8.30

-

CPOC

504.50

12.32

0.51

319.00

13.16

0.13
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Field
ONSHORE
KHORAT PLATEAU
ExxonMobil

Cumulative Production
Gas (Bcf) Condensate
(MMbbl) Oil (MMbbl)

Gas (Bcf)

Proved
Condensate Oil (MMbbl)
(MMbbl)

1,335.29
789.56
411.00

1.67
1.67
-

303.20
-

184.82
78.12
6.00

0.27
0.27
-

47.67
-

Nam Phong
PTTEP SP

411.00
378.56

1.67

-

6.00
72.12

0.27

-

Sin Phu Horm
CENTRAL PLAIN
Eco Orient

378.56
545.73
-

1.67
-

303.20
17.43

72.12
106.70
-

0.27
-

47.67
4.51

Borang North

-

-

1.87

-

-

1.40

L33&Tha Rong North

-

-

0.29

-

-

0.75

Na Sanun

-

-

0.81

-

-

0.00

Na Sanun East

-

-

7.40

-

-

1.72

Sri Thep

-

-

0.08

-

-

-

Wichian Buri

-

-

1.31

-

-

0.38

Wichian Buri Extension

-

-

5.63

-

-

0.15

Wichian Buri North East
Pan Orient

-

-

0.04
1.70

-

-

0.11
0.55

L53/48
PTTEPI

-

-

1.70
6.74

-

-

0.55
1.05

Kampaengsan

-

-

0.39

-

-

0.02

Sangkajai

-

-

0.91

-

-

0.15

U-Thong

-

-

4.64

-

-

0.31

Wang Pai Sung

-

-

0.15

-

-

0.06

Nong Pak Chi
Sino U.S. and CNPCHK

-

-

0.65
9.59

-

-

0.50
1.75

Bung Muang and Bung Ya

-

-

6.20

-

-

0.63

Bung Ya West and Nong Sa
PTTEP Siam (Onshore)

544.43

-

3.40
266.50

106.46

-

1.12
39.56

Sirikit et al.
Siam Moeco

544.43
1.29

-

266.50
1.24

106.46
0.24

-

39.56
0.25

0.08

-

0.02

-

-

-

1.21
24,217.34
4,225.93

668.54
601.69

1.22
946.84
946.84

0.24
6,410.12
1,118.57
2,336.38

166.10
149.49
371.01

0.25
156.40
156.40
365.87

Arunothai
Burapa
GRAND TOTAL
GRAND TOTAL OIL EQUIVALENT (MMBOE)
3P GRAND TOTAL OIL EQUIVALENT (MMBOE)
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การเปลีย่ นแปลงปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมทีพ
่ สิ จู น์แล้ว
ระหว่างปี 2559 และ 2560

Changes in Proven Petroleum Reserves
between 2016 and 2017

ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติทพี่ สิ จู น์แล้วของประเทศไทย
ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 6,410.12 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และแหล่งบนบก
จ�ำนวน 6,225.30 และ 184.82 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ตามล�ำดับ
เมือ่ เปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2559 แล้ว รวมลดลง 419.94 พันล้าน
ลูกบาศก์ฟตุ หรือร้อยละ 6.15 โดยในปีทผี่ า่ นมา มีปริมาณ
ส�ำรองที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน�้ำมันดิบที่สูงขึ้นและการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และจากการพัฒนาแหล่งเพิม่ เติม
ของแหล่งอาทิตย์ และแหล่งบงกชใต้ทมี่ กี ารเพิม่ ปริมาณส�ำรอง
จากแปลง G12/48 อย่างไรก็ตาม ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติ
โดยรวมลดลงเนื่องจากปริมาณการผลิตมากกว่าปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยรายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงปริมาณส�ำรอง
ก๊าซธรรมชาติทพี่ สิ จู น์แล้วจากปี 2559 ถึงปี 2560 แสดงใน
แผนภูมแิ ละตารางต่อไปนี้

The total proven gas reserves at the year-end
stood at 6,410.12 Bcf: 6,225.30 Bcf from the Gulf
and 184.82 Bcf from onshore fields. The proven gas
reserves fell 419.94 Bcf (6.15 %). Note that this year
saw some increased reserves due to the higher oil
price and production efficiency in parallel with further
development of the Arthit and Bongkot South fields,
where reserves from G12/48 were added. However,
the total proven gas reserves diminished due to
greater outputs than discovery. Details of these
changes appear in the following diagram and table.

1. ก๊าซธรรมชาติ

1. Natural gas

Offshore
Onshore

Area

End of 2016

Produced

Offshore

6,603.20

-1,243.14

Onshore

226.85
6,830.05

Total

Unproved
Transferred

Revision

Extension

End of 2017

228.88

633.28

3.08

6,225.30

-43.08

-

-4.56

5.61

184.82

-1,286.22

228.88

628.72

8.69

6,410.12
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2. น�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว

2. Oil and condensate

ปริมาณส�ำรองน�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว
ทีพ่ สิ จู น์แล้วของประเทศไทย ณ สิน้ ปี 2560 เท่ากับ 305.89
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ประกอบด้วยส่วนที่
มาจากอ่าวไทย และบนบก จ�ำนวน 257.98 และ 47.91
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กั บ สิ้ น ปี 2559 แล้ ว ปริ ม าณส� ำ รองน�้ ำ มั น ดิ บ และ
ก๊าซธรรมชาติเหลวลดลง 26.18 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ หรือร้อยละ 7.88 ผลจากปริมาณการผลิต
มากกว่าปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ยังมีการเพิม่ ขึน้ จากการ
ประเมินปริมาณส�ำรองใหม่ของบางแหล่ง เนือ่ งจากการ
เพิม่ ขึน้ ของราคาน�ำ้ มันดิบ การมีขอ้ มูลมากขึน้ และการเพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิต และจากพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้
ก�ำหนดเป็นพืน้ ทีผ่ ลิตปิโตรเลียมท่าโรงเหนือ รายละเอียด
ของการเปลีย่ นแปลงปริมาณส�ำรองดังกล่าวจากปี 2559
ถึงปี 2560 แสดงในแผนภูมิและตารางต่อไปนี้

The total proven reserves of oil and condensate
at the year-end stood at 305.89 MMBOE: 257.98
MMBOE from the Gulf and 47.91 MMBOE from
onshore fields (a total of 26.18 MMBOE decline from
the same time last year, equivalent to 7.88 %, as
a result of production outstripping reserves
replacement). The rise in reserves reflected
reassessed reserves at some fields due to rising oil
prices, the availability of more data, the improved
production efficiency, and the newly approved
Tha Rong North production area. Details of the
year-on-year reserves movement are illustrated
below.

Offshore
Onshore

End of 2016

Produced

Unproved
Transferred

Revision

Extension

End of 2017

Offshore

276.10

-75.98

14.89

38.61

4.35

257.98

Onshore

55.97

-11.26

0.16

-0.07

3.11

47.91

Total

332.07

-87.24

15.05

38.54

7.46

305.89

Area
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ดังนั้น จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการลดลงของ
ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมอย่างต่อเนือ่ ง ประเทศไทยควร
มีการส่งเสริมให้มกี ารลงทุนพัฒนาในแหล่งทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Reservoir Management)
และส�ำรวจเพิ่มเติมเพื่อหาแหล่งใหม่โดยการเร่งให้เปิด
สัมปทานรอบใหม่เพือ่ ให้ผสู้ นใจเข้ามาลงทุน เพือ่ เป็นการ
ลดการน�ำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ และให้ใช้
ประโยชน์ปโิ ตรเลียมจากแหล่งทีม่ อี ยูใ่ นประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคง
ด้านพลังงานมากขึ้นด้วย

In the light of the declining reserves of natural
gas, condensate, and crude oil shown above,
Thailand should promote reservoir management
to raise development investment efficiency in
existing fields, while searching for newer fields in
new exploration acreage by accelerating a new
concession licensing round to attract investors.
Only through these approaches can one trim
petroleum imports and optimize indigenous
petroleum resources, leading to greater national
energy security.
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.6

PRODUCTION
การผลิตปิโตรเลียม

การผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตภายในประเทศ
ในปี 2560 มีการผลิตปิโตรเลียมเป็นปริมาณรวม 284.8*
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ย
ประมาณวันละ 780,284 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีปริมาณการผลิตลดลง
ร้อยละ 4.7 จ�ำแนกตามประเภทของปิโตรเลียมได้ดังนี้

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)

การผลิตก๊าซธรรมชาติในปี 2560 มีปริมาณรวม
1,147,913 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือคิดเป็นอัตราการผลิต
เฉลี่ย 3,145 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีการอัตรา
การผลิตลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.22 หรือ

เป็นปริมาณ 38,163 ล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากแหล่ ง ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มมี ศั ก ยภาพลดลง โดย
ในปี 2560 มีการลดปริมาณการส่งก๊าซต่อวัน ตามสัญญา
ซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ (DCQ) กลุม่ เอราวัณ ลงร้อยละ 2
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ปี 2560 รวมถึ ง การลดปริ ม าณ
การส่งก๊าซธรรมชาติต่อวันของแหล่งเบญจมาศ และ
ทานตะวั น จากเดิ ม 110 ลดลงเป็ น 65 ตั้ ง แต่ ช ่ ว ง
ปลายปี 2558 ประกอบกับการหยุดซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
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This year’s total indigenous petroleum output
stood at 284.8* million barrels of oil equivalent, or
roughly 780,284 barrels of oil equivalent per day
(BOED) on average and 4.7% less than that of last
year. Below is a detailed breakdown.
Natural gas

The total gas output this year amounted to
1.147913 trillion cubic feet (Tcf) or 3.145 Bcfd on
average, or 3.22% (38.163 Bcf) below that of last
year, mainly due to a decline in each field’s output. This
year the Erawan GSA DCQ fell by 2%, beginning in

October, coupled with a drop in DCQ of Benchamas
and Tantawan Fields from 110 to 65 MMcfd since
the end of 2015. In the meantime, Bongkot North
underwent production maintenance, contributing
to the country’s lower gas output this year.

การผลิตของแหล่งบงกชเหนือ จึงท�ำให้ปริมาณการผลิต
ก๊าซธรรมชาติของประเทศลดลงจากปีที่ผ่านมา
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate)

การผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลวหรื อ คอนเดนเสท
ในปี 2560 มีปริมาณรวม 36.09 ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็น
อัตราการผลิตเฉลีย่ 98,882 บาร์เรลต่อวัน โดยมีการผลิต
เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.75 หรือเป็นปริมาณ
62,000 บาร์เรล ซึง่ ถือว่าใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมา ถึงแม้วา่
ก๊าซธรรมชาติเหลวจะเป็นผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ แต่สดั ส่วนของก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติ
เหลว อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของแหล่งผลิต
ก๊าซธรรมชาติ

น�ำ้ มันดิบ (Crude Oil)

การผลิตน�ำ้ มันดิบในปี 2560 มีปริมาณรวม 51.78**
ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ย 141,858 บาร์เรล
ต่อวัน โดยมีการผลิตลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ
13.12 หรือเป็นปริมาณ 7.82 ล้านบาร์เรล เนื่องจาก
แหล่งผลิตน�้ำมันดิบในประเทศไทยเป็นแหล่งขนาดเล็ก
และมีศักยภาพการผลิตลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2560
มี ก ารหยุ ด ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มจากแหล่ ง ราชพฤกษ์ แ ละ
แหล่ ง ทานตะวั น รวมถึ ง มี ก ารหยุ ด ผลิ ต ชั่ ว คราวเพื่ อ
รอการพัฒนาในบางแหล่ง เช่น แหล่ง G8/50 แหล่ง
บึงกระเทียม และแหล่งบูรพา ส่วนอัตราการผลิตของ
แหล่งน�้ำมันดิบอื่นๆ ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน

Condensate

The total condensate output this year amounted
to 36.09 million barrels (MMbbl) or 98,882 bpd on
average, or only 1.75% (62,000 barrels) higher than
last year. Condensate is a byproduct of natural gas.
Gains or losses in gas and condensate outputs
typically vary, however, from one reservoir to another.

Crude oil

The total crude oil output amounted to 51.78**
MMbbl or 141,858 bpd on average, or 13.12% (7.82
MMbbl) below that of last year, because domestic
oil fields are relatively small and are becoming
increasingly depleted. This year, shutdowns were
seen at Rajpruek and Tantawan Fields in addition to
temporary shutdowns awaiting further development
at the likes of G8/50, Bung Krathiam, and Burapa
Fields. Other oil fields are seeing similar output
declines.

Note:

* Indigenous production, excluding that of
MTJDA
** Average crude oil output per day, excluding
that of Fang Field

หมายเหตุ

* การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มจากแหล่ ง ผลิ ต ภายใน
ประเทศ ไม่คิดการผลิตจากพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย
** การค�ำนวณค่าเฉลีย่ ต่อวันของการผลิตน�ำ้ มันดิบ
ไม่คิดรวมแหล่งฝาง
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.7

INSTALLATION DECOMMISSIONING IN PETROLEUM
OPERATIONS
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม

1. ความเป็นมา

ประเทศไทยเริ่มมีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบันมีแหล่งปิโตรเลียม
หลายแหล่ ง ที่ ด� ำ เนิ น การผลิ ต มานานกว่ า 30 ปี
เช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชในอ่าวไทย
แหล่งน�ำ้ มันดิบสิรกิ ติ บิ์ นบก เป็นต้น โดยกิจกรรมส่วนใหญ่
มีพื้นที่สัมปทานตั้งอยู่ในอ่าวไทย และที่ผ่านมามีการ
ติ ด ตั้ ง แท่ น หลุ ม ผลิ ต มากกว่ า 400 แท่ น จึ ง จ� ำ เป็ น
ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้
ในกิจการปิโตรเลียมทัง้ ในทะเลและบนบก ซึง่ การรือ้ ถอน
เป็นกิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการผลิต
ปิโตรเลียมในแหล่งนั้น ๆ หรือสิ่งติดตั้งหมดสภาพการ
ใช้ ง านหรื อ สิ้ น อายุ สั ม ปทาน รวมถึ ง เป็ น งานที่ ต ้ อ ง
ใช้เทคนิควิธีการจัดการที่ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมาตรฐานการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จึงได้ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม เรียกว่า พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 โดยส่วนหนึง่ เป็นการเพิม่
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการด้านการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมที่หมดอายุการใช้งานออกจาก
พื้นที่ผลิตปิโตรเลียม ด้วยมาตรา 80/1 ก�ำหนดให้ผู้รับ
สั ม ปทานมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรื้ อ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ ง
โดยให้ผรู้ บั สัมปทานยืน่ แผนงานและประมาณการค่าใช้จา่ ย
ในการรื้อถอนให้อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเห็นชอบ
ก่อนเริ่มด�ำเนินการรื้อถอน และมาตรา 80/2 ก�ำหนด
ให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
ต่ออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยให้มีหลักเกณฑ์
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1. Background

Thailand has been operating petroleum
exploration and production (E&P) since 1971. Today,
there are several petroleum reserves that have
been in operation for more than 30 years, such
as the Erawan and Bongkot gas fields in the Gulf
of Thailand and the onshore Sirikit oil field. Most
of the activities are in concession areas located
offshore in the Gulf of Thailand, where more than 400
wellhead platforms have been installed. Therefore,
it is essential to prepare for the decommissioning
of unused installations, both offshore and onshore.
Decommissioning will occur after the completion of
petroleum production in that area, after the installation
ends its field service, or after the concession is
terminated. Decommissioning also requires
standardized management techniques to ensure
compliance with international standards, including
appropriate environmental management standards
to prevent any environmental impacts.
DMF is the regulator of petroleum E&P under the
Petroleum Act, B.E. 2514 (1971). It has amended the
act to the Petroleum Act (No. 6), B.E. 2550 (2007),
by including Section 80/1 regarding the requirements
for post-E&P installation decommissioning. One
such requirement holds the concessionaires
accountable for installation decommissioning. The
concessionaire must submit a plan with estimated
costs for decommissioning to the DMF Director
General before proceeding with decommissioning
operation. Section 80/2 requires the concessionaire

วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และระยะเวลาตามที่ ก� ำ หนดใน
กฎกระทรวง
2. การดำ�เนินงานที่ผ่านมา

1) ประกาศกฎกระทรวงก�ำหนดแผนงาน ประมาณ
การค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 ลงในราชกิจจา
นุเบกษา ตามมาตรา 80/1 และ 80/2 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาเกี่ยวกับการจัดการด้าน
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
2) จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงาน และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ใน
กิ จ การปิ โ ตรเลี ย มภายใต้ ค ณะกรรมการปิ โ ตรเลี ย ม
ซึง่ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประกอบด้วยอธิบดี
และผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผู ้ แ ทนจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ และกรมสรรพากร เพื่อพิจารณา
แผนงานรื้อถอนเบื้องต้น แผนงานรื้อถอนโดยละเอียด
ประมาณการค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรื้ อ ถอน รายงานการ
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน รายงานการ
พิจารณาวิธีรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด รายงานผล
การปฏิบัติตามกิจกรรมการรื้อถอน และรายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังกิจกรรม
การรื้อถอนตามกฎกระทรวงฯ
3) ยกร่างประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเกี่ยวกับ
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมก�ำหนด
รายละเอียดของการบังคับใช้กฎกระทรวงก�ำหนดแผนงาน
ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรือ้ ถอนมีความสมบูรณ์

to submit the financial assurance to the Director
General under the rules, procedures, conditions, and
timeframes prescribed in a ministerial regulation.
2. Achievement Summary

1) Issued the ministerial regulation on “the
Planning, Estimated Costs, Budgeting, and Financial
Assurance on Petroleum Installation Decommissioning”,
under Sections 80/1 and 80/2 of the Petroleum Act,
B.E. 2514 (1971), and its sixth amendment (2007).
The regulation holds concessionaires accountable
for installation decommissioning under the criteria,
methods, conditions, and timeframes under good
petroleum operations.
2) Established a Subcommittee on the Plan
and Estimated Costs for Installation Decommissioning
under the Petroleum Committee. The subcommittee
comprises the DMF Director General as the chairman,
representatives from DMF, engineering experts,
environmental management experts, natural
resources management experts and reresentatives
from relevant agencies, namely the Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning,
Pollution Control Department, and the Revenue
Department. The subcommittee is responsible to
investigation the Initial Decommissioning Plan, Final
Decommissioning Plan, Estimation Decommission ing
cost, Decommissioning Environmental Assessment
Report (DEA), Best Practical Environmental Option
Report (BPEO), Closeout Report for Decommissioning
Activity and Post Decommissioning Activity
Monitoring Plan under the ministerial regulation
3) Drafted 2016 Announcement of the DMF
regarding installation decommissioning, detailing
enforcement of the ministerial regulation, with plans, cost
estimates, and financial assurances on installation
decommissioning for further stipulation to law.
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4) บริหารจัดการการรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้ ทีใ่ ช้ในกิจการ
ปิ โ ตรเลี ย ม โดยให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและครอบคลุ ม ถึ ง
การศึกษาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ หมด
5) วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาก�ำหนดมาตรฐาน
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมส�ำหรับ
การก�ำกับดูแลผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมให้ด�ำเนินการได้
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ปฏิ บั ติ ง านปิ โ ตรเลี ย มที่ ดี มี ค วาม
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) พิ จ ารณาสิ ท ธิ ประสาน และอ� ำ นวยความ
สะดวกแก่ผปู้ ระกอบการในการรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้ ในกิจการ
ปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพันต่อรัฐ
7) พัฒนาบุคลากรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเรื่อง
เกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม ให้มี
สมรรถนะ ความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการรื้อถอน
และสามารถก�ำกับดูแลการรื้อถอนของผู้รับสัมปทาน
ที่ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ต ่ า งๆ มาใช้ ว ่ า มี ก ารด� ำ เนิ น ที่
ถูกต้องเหมาะสมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้
สามารถให้ ค� ำ แนะน� ำ และวางแนวทางส� ำ หรั บ การ
รื้อถอนได้
8) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ภาคอุ ต สาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรื้อถอน โดยสอดคล้องกับ
นโยบายและกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของหน่วยงานราชการอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นามาตรฐานการ
ด� ำ เนิ น งานในทุ ก ด้ า นของการรื้ อ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ ง ที่ ใ ช้
ในกิจ การปิ โตรเลี ยมของประเทศไทยให้มีม าตรฐาน
ระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
9) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ผู ้ รั บ สั ม ปทานในการ
ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยข้อก�ำหนดในการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับสถานทีร่ องรับสิง่ ติดตัง้ และอุปกรณ์ทรี่ อื้ ถอนจาก
การประกอบกิจการปิโตรเลียม เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ที่ ส นใจในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โรงงานรองรั บ สิ่ ง ติ ด ตั้ ง ฯ
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การ และ
จัดเตรียมบุคลากร อีกทัง้ ให้หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำไปพิจารณาใช้ประกอบการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของผู้ประกอบการกิจการสถานที่รองรับสิ่งติดตั้งฯ
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4) Managed environmentally friendly installation
decommissioning to efficiently enhance and maintain
environment quality and address all potential impacts.
5) Analyzed, researched, and developed
the standards, including criteria for installation
decommissioning as a tool for the supervision of
petroleum concessionaires to follow under good
petroleum operations, safety, and environmental
protection.
6) Reviewed rights of, coordinated with,
and facilitated petroleum operators in installation
decommissioning under laws and obligations to
Thailand.
7) Continued enhancing capability, knowledge,
and understanding of DMF personnel on installation
decommissioning technology so that they may
be able to supervise and provide guidelines to
ensure that concessionaires employ appropriate
technologies and maintain the quality of the
environment, and provide advice and guidance.
8) Supported and promoted industry related to
installation decommissioning in line with the policies
and regulations of relevant government agencies.
This will lead to the improvement of implementation
performance standards and international recognition
in all aspects of installation decommissioning of
Thailand.
9) Supported and encouraged concessionaires
in the study of operational requirements regarding
onshore receiving sites and facilities for decommissioned
installations and equipment. This is for any
entrepreneurs who are interested in operating these
sites to use as guidelines to prepare the area and
develop personnel. In addition, relevant government
agencies may consider using such requirements as
a tool to supervise site operators.

10) สนับสนุนและส่งเสริมบริษทั เชฟรอนประเทศไทย
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด ในการด�ำเนินการโครงการศึกษา
น� ำ ร่ อ งการน� ำ ส่ ว นบนของแท่ น หลุ ม ผลิ ต ไปจั ด การ
บนฝั่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสัมปทาน หน่วยงาน
ของรัฐ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้ได้ข้อมูล
พื้ น ฐานส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ของการจั ด การด้ า นการ
รื้อถอนสิ่งติดตั้งทีใ่ ช้ในกิจการปิโตรเลียมทัง้ กระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของประเทศไทย อีกทัง้ เป็นการสร้างความพร้อม
ของอุตสาหกรรมการรือ้ ถอนและพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูป้ ระกอบการไทย อันจะก่อให้เกิดการจ้างงานและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

10) Supported Chevron Thailand Exploration
and Production Limited in conducting a pilot study
on transferring the topsides of offshore wellhead
platforms to dismantle onshore. This study is very
beneficial for concessionaires, the government
sector, and related operators by providing basic
information on the efficient and effective management
of appropriate installation decommissioning for
Thailand. It is also preparation for the decommissioning
industry and the capability enhancement of Thai
entrepreneurs in generating employment and
economic value for Thailand.

3.	สถานการณ์การรื้อถอน

3. Current Status of Decommissioning

กรมเชื้ อ เพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่า งการพิ จารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานแผนงานการรื้ อ ถอน
และรายงานการประเมินด้านสิง่ แวดล้อมจากการรือ้ ถอน
(DEA) ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎกระทรวงก�ำหนดแผนงาน
ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559

DMF is reviewing and approving decommissioning
plans and decommissioning environmental
assessment reports in compliance with the 2016
ministerial regulation on plans, estimated cost,
and financial assurances for installation
decommissioning.

รายงานประจำ�ปี 2560
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5

SAFETY AND ENVIRONMENTAL OVERSIGHT
การกำ�กับดูแลด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ
มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของผู ้ รั บ สั ม ปทาน
รวมถึงการก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ได้พัฒนาแนวทาง
ต่างๆ เพือ่ ยกระดับการป้องกันผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ ได้กำ� กับดูแลให้ผรู้ บั สัมปทาน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูร้ บั สัมปทานด�ำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 18000) และตาม
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง ก�ำหนดมาตรการ
การจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม
พ.ศ. 2556
ในปี พ.ศ. 2560 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้สง่ เจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการ
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม และ
การจัดการของเสียตามสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม

DMF is responsible for overseeing concession
operations including concessionaires’ safety
and environmental management by leveraging
tools, technologies, and approaches to
improve environmental impact prevention
while ensuring that concessionaires strictly
comply with applicable environmental laws.
DMF has encouraged concessionaires
to implement the ISO 14001 environmental
management system standard, ISO 18000
occupational health and safety management
system standard, and DMF Notification of
2013 regarding the management of waste
derived from petroleum operations.
In 2017, The department consistently has
its officers audit and monitor concessionaires’
occupational health, safety, and environmental
operations. A total of 17 production areas
operated by 15 compnies were identified
รายงานประจำ�ปี 2560

Annual Report 2017

103

อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ หมด 17 แหล่ง จาก 15 บริษทั จ�ำแนก
เป็นแหล่งผลิตบนบก จ�ำนวน 9 แหล่ง จาก 9 บริษทั และ
แหล่งผลิตในทะเล จ�ำนวน 8 แหล่ง จาก 6 บริษทั ผลจาก
การตรวจประเมิ น และการติ ด ตามตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานดังกล่าว พบว่า การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของผู ้ รั บ สั ม ปทาน
เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพิ่มเติม
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อมของผูร้ บั สัมปทานมีการพัฒนาทีด่ ยี งิ่ ขึน้
นอกจากนี้ผู้รับสัมปทานต้องได้รับความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ก่อนเริม่
ด�ำเนินกิจกรรมการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยใน
ปี 2560 มีรายงาน EIA ทีเ่ ข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ด้านพัฒนาปิโตรเลียม (คชก.) จ�ำนวนทัง้ หมด
10 โครงการ โดยเข้าพิจารณาทั้งหมด 12 ครั้ง ผลการ
พิจารณารายงานฯ พบว่า มีโครงการทีผ่ า่ นความเห็นชอบ
จ�ำนวน 4 โครงการ ไม่ผา่ นความเห็นชอบ จ�ำนวน 3 โครงการ
และเลือ่ นการลงมติ จ�ำนวน 3 โครงการ อีกทัง้ กรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติได้กำ� กับดูแลให้ผรู้ บั สัมปทานปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบและมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม (Monitor) และส่งให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เพือ่ เป็นการเฝ้าระวัง
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินโครงการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม จ�ำนวนทัง้ หมด
28 โครงการ แบ่งเป็นโครงการบนบก จ�ำนวน 23 โครงการ
และโครงการในทะเล จ�ำนวน 5 โครงการ
ส�ำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับกิจกรรม
การรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้ ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของ
ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นนั้ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
โดยกองความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และผูร้ บั สัมปทาน ร่วมกันพิจารณาข้อก�ำหนด
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as nine onshore production areas operated
by nine companies and eight offshore ones
operated by six companies. Audits and monitoring
programs concluded that concessionaires
have implemented occupational health,
safety, and environmental practices in
compliance with applicable standards and
regulations. In addition, DMF staff have
provided further instructions for improvement
of their practices.
Before proceeding with E&P activities,
concessionaires must obtain approval of
their EIA reports. This year the EIA panel
of experts performed 12 reviews for 10
submitted EIA reports. Four such reports
were approved, three were rejected, and
three needed further study. In addition, DMF
regulated to ensure that all concessionaires
comply with preventive and corrective
measures recommended in the approved
EIA reports, and complete and submit their
environmental quality monitoring reports to
relevant governmental agencies by the required
time period as a surveillance measure
under petroleum operations.
This year DMF coordinated and participated
in public hearings on the implementation of
28 projects: 23 onshore and 5 offshore.
With regard to safety and environmental
management preparation for upcoming
petroleum installation decommissioning, the
Petroleum Safety and Environment Division
together with the Department of Industrial
Works (DIW), the Petroleum Institute of
Thailand, and concessionaires reviewed
safety and environmental regulations and
dismantling yard requirements. In addition,

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมาย
และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานทีร่ องรับสิง่ ติดตัง้ และ
อุปกรณ์จากการรือ้ ถอนในกิจการปิโตรเลียม (Dismantling
Yard Requirements) นอกจากนี้ ได้มีการประชุมหารือ
กับหน่วยงานราชการหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ส�ำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ลําดับที่ 106 ให้กับสถานที่รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์
จากการรือ้ ถอนในกิจการปิโตรเลียม (Dismantling Yard)
โดยสถานที่รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์จากการรื้อถอน
ในกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม แห่ ง แรกในประเทศไทยและ
เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด�ำเนินการโดย
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหาชน) ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
การด�ำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรื้ อ ถอนของ
ประเทศไทย และเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ทุกภาคส่วน
ในเรือ่ งการด�ำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยและป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงเป็นโอกาสให้กบั
ประเทศในการประเมินและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การรือ้ ถอนของผูป้ ระกอบการภายในประเทศอีกด้วย
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในกลุม่ ต่าง ๆ ว่าการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกเหนือจาก
การด�ำเนินการติดตามตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ปิโตรเลียมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้ว กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติได้ดำ� เนินโครงการต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ดังนี้

there had been meeting with key government
agencies, including DIW, specifically related
to the 106th factory license for the first
dismantling yard to handle the upcoming
petroleum installation from decommissioning
in Thailand and Southeast Asia. This yard
will be operated by STP&I Public Company
Limited in Laem Chabang Industrial Estate,
Chon Buri.
This move integrated efforts among
government agencies involved in the
decommissioning business of Thailand to
ensure that all sectors execute their projects
in a safe and environmentally friendly manner.
It is also an opportunity for Thailand to
evaluate and develop domestic capability for
decommissioning of petroleum installation.
To assure relevant authorities and stakeholders
that petroleum operations do not pose
undue impacts on the environment, apart
from monitoring and compliance with the
requirements of the Petroleum Act and
environmental laws, DMF has implemented
assorted environmental and safety projects
as follows.

รูปที่ 1: การก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
Figure 1: Safety and environmental oversight of petroleum operations
รายงานประจำ�ปี 2560
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5

.1

ENVIRONMENTAL MONITORING PROJECT IN THE GULF
OF THAILAND
โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีการติดตามตรวจเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจากการประกอบกิ จ การ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
โดยปั จ จุ บั น ได้ ม อบหมายให้ ภ าควิ ช าวาริ ช ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผูท้ ำ� การศึกษา
การตรวจวัดปริมาณสารปรอทในน�้ำทะเล และเนื้อเยื่อ
ปลาทะเลหน้าดินทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบแท่นผลิตปิโตรเลียม
ซึง่ เป็นตัวแทนของการเฝ้าระวังปัญหาอันอาจจะเกิดจาก
กระบวนการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
ในปี 2560 ได้ทำ� การตรวจวัดและเฝ้าระวังปริมาณ
ปรอทในน�้ ำ ทะเล และศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น ของปรอท
ในตัวอย่างปลาทะเลจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
จ�ำนวน 8 แหล่ง ได้แก่ แหล่งอาทิตย์ วาสนา จัสมิน
สงขลา อี ปลาทอง ปะการัง เอราวัณ และไพลิน โดย
สามารถสรุปผลการตรวจเฝ้าระวังดังกล่าว ได้ดังนี้
1. การตรวจเฝ้ า ระวั ง ปริ ม าณสารปรอทในน�้ ำ ทะเล
รอบแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

ผลการศึ ก ษา พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณปรอท
ในน�้ำทะเลจากทุกแหล่งผลิตมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพน�ำ้ ทะเลในเขตน่านน�ำ้ ไทยประเภทที่ 1 คุณภาพ
น�ำ้ ทะเลเพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549)
เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเล ซึ่งก�ำหนดไว้
ไม่เกิน 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตร

106

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

DMF has relentlessly monitored the environmental
impacts of petroleum operations in the Gulf every year.
The department has commissioned the Department of
Marine Science, Faculty of Science, Burapha University,
to investigate mercury contents in seawater and
demersal (seabottom-feeding) fish around representative
production platforms.
This year the investigation determined the
concentrations of mercury in seawater and marine
fish samples from eight producing fields in the Gulf,
namely Arthit, Wassana, Jasmine, Songkhla E, Platong,
Pakarang, Erawan, and Pailin. Findings are concluded
as follows.
1. Monitoring of mercury in seawater

The investigation found that the average total
mercury levels in seawater at any field was lower
than the 0.1 microgram per liter (µg/l) standard Thai
seawater quality level, type 1 (seawater quality for
natural resource conservation), announced by the
National Environment Board, No. 27 (2006).

2. การตรวจเฝ้ า ระวั ง ปริ ม าณสารปรอทในปลาทะเล
หน้าดินจากรอบแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นของปรอท
ในเนื้อเยื่อปลาทะเล จากแต่ละแหล่งผลิตปิโตรเลียม
และจากทะเลชายฝัง่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึง่ เป็น
พื้นที่อ้างอิงที่ไม่มีแท่นผลิตปิโตรเลียม อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง มีคา่ ไม่เกินค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรือ่ งมาตรฐานอาหาร
ที่ มี ส ารปนเปื ้ อ น ซึ่ ง ก� ำ หนดไว้ ไ ม่ เ กิ น 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

2. Monitoring of mercury in demersal fish

This year’s investigation was conducted on
sample fish species collected from eight production
platforms and Khanom shore line of Nakhon Si
Thammarat was chosen as the reference area
without any petroleum platforms in the vicinity. The
average total mercury levels in fish tissues at any
field, as well as the reference area, were found to be
under the standard concentration level of 0.5 mg/kg
of food, announced by the Ministry of Public Health,
No. 98 (1986) on contaminated-food standards.

รูปที่ 2: การตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในปลาทะเลหน้าดินจากรอบแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
Figure 2: Environmental monitoring project in the Gulf of Thailand
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5

.2

PROJECT ON INTEGRATION OF WASTE MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM FROM PETROLEUM
OPERATIONS WITH DIW
โครงการพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลการจัดการของเสียจากการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ

ในปี 2560 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้จดั ท�ำโครงการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการของเสียจากการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แบบบู ร ณาการ โดยจ้ า งเหมาบริ ษั ท เอสจี เ อส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผูด้ ำ� เนินโครงการ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การจั ด การของเสี ย และ
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการประกอบกิ จ การ
ปิ โ ตรเลี ย มในประเทศไทย ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ที่ เ ป็ น ระบบมากยิ่ ง ขึ้ น และสามารถจั ด ท� ำ รู ป แบบ
รายงานเพื่ อ รายงานข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ กั บ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลจากการด� ำ เนิ น งาน กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
มีระบบฐานข้ อ มู ล การจัดการของเสียและการปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม
ในประเทศไทย ที่รายงานข้อมูลโดยผู้รับสัมปทานและ
มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกเข้าระบบโดยเจ้าหน้าที่
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ ง
ดังกล่าว ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการน�ำเข้าข้อมูลย้อนหลัง
ตัง้ แต่ปี 2558 เพือ่ สามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์
เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้มี
ประสิทธิภาพ ให้การด�ำเนินกิจการปิโตรเลียมในประเทศ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
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This year the department launched a project
to develop and integrate an information system
of waste management from petroleum operations
with DIW’s system. It commissioned SGS (Thailand)
Ltd. to develop a more systematic database for
waste management and greenhouse gas emissions
derived from Thailand’s petroleum operations. The
report format can also be efficiently used to report
relevant information to DIW and the Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning.
Thanks to this effort, the department has in
place a functioning database on waste management
and greenhouse gas emissions compiled by
concessionaires and verified by the department
before recording them. It is currently importing
data from 2015 onward so that it may analyze
the data to efficiently supervise and best improve
concessionaires’ environmental performance.

5

.3

PROJECT ON MANAGEMENT OF CONTAMINATED
EQUIPMENT DERIVED FROM DECOMMISSIONING
OF PETROLEUM INSTALLATION
โครงการจัดทำ�แนวทางการจัดการสารปนเปื้อนในอุปกรณ์จากการ
รื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม

ในปี 2560 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้จดั ท�ำแนวทาง
การจัดการสารปนเปือ้ นในอุปกรณ์จากการรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยจ้างเหมาบริษัท
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
เป็นผูด้ ำ� เนินโครงการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ชนิดของ
สารปนเปื ้ อ นและเทคนิ ค วิ ธี ก ารล้ า งท� ำ ความสะอาด
สารปนเปือ้ นทีอ่ าจมีอยูใ่ นสิง่ ติดตัง้ และอุปกรณ์การผลิต
เก็บรักษา และท่อขนส่งปิโตรเลียม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อน�ำมาประเมินเทคนิควิธีการล้างท�ำความ
สะอาดสิง่ ติดตัง้ ฯ ให้เหมาะสมกับประเทศไทย และน�ำมาจัด
ท�ำแนวทางการจัดการสารปนเปือ้ นในสิง่ ติดตัง้ และอุปกรณ์
การผลิต เก็บรักษา และขนส่งปิโตรเลียม และจัดท�ำแนวทาง
การคัดเลือกสถานทีร่ องรับสิง่ ติดตัง้ และอุปกรณ์ทรี่ อื้ ถอน
(Dismantling Yard) จากการผลิต เก็บรักษา และขนส่ง
ปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับพืน้ ทีใ่ นประเทศไทย
ผลจากการด�ำเนินงาน พบว่า การด�ำเนินโครงการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ คือ ได้ทราบชนิดของสารปนเปือ้ น
ทีอ่ าจมีอยูใ่ นสิง่ ติดตัง้ และอุปกรณ์การผลิต เก็บรักษา และ
ขนส่งปิโตรเลียมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้ความรู้
ด้านกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
ได้ทราบเทคนิควิธีการล้างท�ำความสะอาดสารปนเปื้อน
ในสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์การผลิต เก็บรักษา และขนส่ง
ปิโตรเลียมที่เหมาะสมเพื่อจะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้
ในประเทศไทยได้

This year DMF initiated a project to develop
guidelines for the management of petroleum
operations’ contaminated equipment generated
by decommissioning activity. To this end, it has
commissioned by United Analyst and Engineering
Consultant Co., Ltd., to characterize contaminants
and identify appropriate techniques and methods to
clean contaminants potentially present in petroleum
installations and equipment used in production,
storage and pipeline. The information will be used
to develop guidelines for the management of
contaminated installations and equipment. In addition,
the team will develop site selection guidelines and
preparation requirements for suitable dismantling
yards in Thailand.
The project achieved its objectives. The department
is now aware of the types of potential contaminants,
applicable laws, regulations, and requirements for
safe practices and limits, as well as appropriate,
technologies to remove those contaminants from
decommissioned installations and equipment in
compliance with applicable laws and regulations
in Thailand.
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รูปที่ 3: โครงการจัดท�ำแนวทางการจัดการสารปนเบื้อนในอุปกรณ์จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
Figure 3: Project on the management of contaminated equipment from decommissioning activity
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Joint Development
Area (MTJDA)
& International
Cooperation
พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
และความรวมมือระหวางประเทศ
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MTJDA UNDER THE MALAYSIA-THAILAND JOINT
AUTHORITY ACT 1990
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ภายใต้ พ.ร.บ.องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
พ.ศ. 2533

พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia-Thailand
Joint Development Area, MTJDA) มีพื้นที่ประมาณ
7,250 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ซึง่ ประเทศไทยและมาเลเซียอ้างสิทธิเขตไหล่ทวีปทับซ้อน
หลังจากการเจรจาอย่างต่อเนือ่ งทัง้ สองฝ่ายได้บรรลุขอ้ ตกลง
บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ดินใต้ทะเลภายในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ในปี 2522 เป็นผลให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
(Malaysia-Thailand Joint Authority, MTJA) ขึ้นใน
ปี 2535 โดยมีท่ีตั้งส�ำนักงานอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ที่สรวมสิทธิและความรับผิดชอบแทนรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลมาเลเซียในการส�ำรวจและแสวงประโยชน์จาก
ั นาร่วมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปัน
ปิโตรเลียมในพืน้ ทีพ่ ฒ
ผลผลิต (Production Sharing Contract, PSC) โดย
ทัง้ สองประเทศจะได้รบั ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่วมฯ ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน (50:50)

Located in the lower Gulf of Thailand, the
Malaysia-Thailand Joint Development Area
(MTJDA) lies in an overlapping area covering
7,250 sq.km. where both countries claimed
their continental-shelf rights. After a series
of negotiations, the two governments in 1979
signed a memorandum of understanding
establishing a joint authority for the exploitation
of sea-bed resources in the defined areas.
The Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA)
was therefore established in 1992 with a head
office in Kuala Lumpur, Malaysia.
As a statutory body, MTJA assumes all
rights and responsibilities on behalf of the
two governments in petroleum exploration and
exploitation in the Joint Development Area (JDA)
under production sharing contracts (PSCs).
All benefits derived from E&P activities are
shared equally between the two countries.

ผูร้ บั สัญญาแบ่งปันผลผลิตในปัจจุบนั

Current PSC Contractors

ในปัจจุบนั ผูไ้ ด้รบั สัญญาแบ่งปันผลผลิตในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
ร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นดังนี้
1. แปลง A-18 : บริษัท Hess Oil Company of
Thailand (JDA) Ltd. (ร้อยละ 49.5) และบริษทั Hess Oil
Company of Thailand Inc. (ร้อยละ 0.5) จากประเทศไทย
และบริษทั PCJDA Ltd. (ร้อยละ 50) จากประเทศมาเลเซีย
เป็นผูไ้ ด้รบั สัญญา โดยมีบริษทั Carigali Hess Operating
Company Sdn. Bhd. (Carigali-Hess) เป็นผูด้ ำ� เนินงาน

The PSC contractors in the MTJDA currently
consist of:
1. BlockA-18 : Hess Oil Company of Thailand
(JDA) Ltd. (49.5%), Hess Oil Company of
Thailand Inc. (0.5%) from Thailand, and PC JDA
Ltd. (50%) from Malaysia, with Carigali Hess
Operating Company Sdn. Bhd. (Carigali-Hess)
serving as the operator.
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2. แปลง B-17&C-19 และ B-17-01: บริษทั PTTEP
International Ltd. (ร้อยละ 50) จากประเทศไทย และ
บริษทั PCJDA Ltd. (ร้อยละ 50) จากประเทศมาเลเซีย
เป็นผูไ้ ด้รบั สัญญา โดยมีบริษทั Carigali PTTEPI Operating
Company Sdn. Bhd. (CPOC) เป็นผูด้ ำ� เนินงาน

2. Blocks B-17 & C-19 and B-17-01: PTTEP
International Ltd. (50%) from Thailand and
PC JDA Ltd. (50%) from Malaysia, with
Carigali PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.
(CPOC) serving as the operator.

การดำ�เนินงานในพืน้ ทีพ
่ ฒ
ั นาร่วมฯ ในปี 2560
แปลง A-18

JDA Operations in 2017
Block A-18

การจัดหาปิโตรเลียม : ในปี 2560 บริษทั Carigali-Hess
สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติรวม 286.55 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
และก๊าซธรรมชาติเหลว 2.82 ล้านบาร์เรล คิดเป็นอัตราเฉลีย่
วันละ 785.08 ล้านลูกบาศก์ฟตุ และ 7,723.73 บาร์เรล
ตามล�ำดับ โดยก๊าซธรรมชาติจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก
ส่งเข้าท่อทรานส์ไทย-มาเลเซียขนาด 34 นิว้ ไปขึน้ ฝัง่ ทีจ่ งั หวัด
สงขลาในอัตราเฉลีย่ วันละ 544.25 ล้านลูกบาศก์ฟตุ (ส่ง
เข้าโรงไฟฟ้าจะนะและใช้เป็นเชือ้ เพลิง NGV วันละ 160.71
ล้านลูกบาศก์ฟตุ ส่วนก๊าซธรรมชาติจำ� นวนวันละ 394.14
ล้านลูกบาศก์ฟตุ จะถูกส่งเข้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ อ. จะนะ
แล้วส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย) และส่วนทีส่ องส่งเข้าท่อขนาด
42 นิว้ แล้วไปขึน้ ฝัง่ ทีจ่ งั หวัดระยองในอัตราเฉลีย่ วันละ 240.82
ล้านลูกบาศก์ฟตุ
การพัฒนาแหล่งผลิต : ในปี 2560 บริษทั Carigali-Hess
ไม่มีการติดตั้งแท่นหลุมผลิต
การหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติ : บริษัท Carigali-Hess มี
การหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่วมฯ ในปี 2560 ดังนี้
1. การหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วน (Partial
Shutdown) เป็นระยะเวลา 3 วัน เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงระบบ
การผลิตส�ำหรับแท่นหลุมผลิต 5 แท่น ได้แก่ BMA BMB BMD
SYA และ BLC จาก High Pressure เป็น Low Pressure
ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถส่งมอบ
ก๊าซได้ประมาณ 350-400 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
2. การหยุ ด ผลิ ต บางส่ ว น เป็ น ระยะเวลาทั้ ง สิ้ น
7 วัน เพื่อให้ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติบริษัท ทรานส์
ไทย-มาเลเซีย (TTM) ด�ำเนินการติดตั้งวาล์วส่งออก
ก๊าซธรรมชาติที่ DP1 (สงขลา) ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 3 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถส่งมอบก๊าซได้ประมาณ
470 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
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Output : This year Carigali-Hess delivered
a total of 286.55 BCF (an average of 785.08
MMscfd) and 2.82 million barrels (an average
of 7,723.73 bpd) of condensate. The gas was
split into two portions. The first was transported
through a 34-inch Trans Thai-Malaysia pipeline
to Songkhla at an average of 544.25 MMscfd
(160.71 MMscfd to Chana Power Plant for NGV
and 394.14 MMscfd to Chana GSP before
traveling on to Malaysia). The second (an
average of 240.82 MMscfd) was transported
through a 42-inch pipeline and came ashore
at Rayong.
Field Development : This year there was no
platform installation.
Shutdown : In 2017 Carigali-Hess faced the
following shutdowns in JDA:
1. A 3-day partial shutdown to improve
production systems of BMA, BMB, BMD, SYA
and BLC from high pressure to low pressure
during May 27-29 and 350-400 MMscfd was
delivered.
2. A 7-day partial shutdown to allow
TTM’s GSP to install a gas export valve at DP1
(Songkhla) from October 28 to November 3.
About 470 MMscfd was delivered.

: ในปี 2560 บริษัท
Carigali-Hess ไม่มกี ารเจาะหลุมส�ำรวจ/หลุมประเมินผล/
หลุมพัฒนา
การเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม

แปลง B-17&C-19 และ B-17-01
การจัดหาปิโตรเลียม : ในปี 2560 บริษัท

CPOC
สามารถส่ ง มอบก๊ า ซธรรมชาติ ร วม 96.25 พั น ล้ า น
ลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลว 2.43 ล้านบาร์เรล
คิดเป็นอัตราเฉลี่ยวันละ 263.70 ล้านลูกบาศก์ฟุต และ
6,670.63 บาร์เรล ตามล�ำดับ โดยก๊าซธรรมชาติทผี่ ลิตได้
จะส่งเข้าท่อขนาด 24 นิ้วที่เชื่อมต่อกับท่อขนาด 42 นิ้ว
แล้วไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยองเฉลี่ยวันละ 75.00 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต และส่งเข้าท่อไปประเทศมาเลเซียเฉลี่ย
วันละ 188.70 ล้านลูกบาศก์ฟุต
การพัฒนาแหล่งผลิต : ในปี 2560 บริษัท CPOC
ไม่มีการติดตั้งแท่นหลุมผลิต
การหยุ ด ผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ : บริ ษั ท CPOC
หยุดผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ในปี 2560
ดังนี้

Drilling : This year there was no exploration/

appraisal/development drilling.

Block B-17 & C-19 and Block B -17-01
Output : This year CPOC delivered a total of

96.25 BCF (an average 263.70 MMscfd) and 2.43
million barrels (an average of 6,670.63 bpd) of
condensate. The gas was transported through a
24-inch pipeline that connects with a 42-inch
pipeline : 75 MMscfd came ashore at Rayong, and
188.70 MMscfd went on to Malaysia.
Field Development : This year there was
no platform installation.
Shutdown : In 2017 CPOC faced the following
shutdowns in JDA:

รายงานประจำ�ปี 2560
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1. การหยุ ด ผลิ ต ทั้ ง หมด (Total shutdown)
เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 23 วัน เนื่องจากผู้ซื้อ (TTM) ท�ำการ
เปลีย่ นวาล์วขนาด 24 นิว้ ที่ Muda Riser Platform (MRP)
ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2560
2. การหยุดผลิตทั้งหมด เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน
เพื่อเปลี่ยน Acid Gas Removal Bundle ในระหว่าง
วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2560
3. การหยุ ด ผลิ ต บางส่ ว น เป็ น ระยะเวลาทั้ ง สิ้ น
5 วัน เพือ่ ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์และสิง่ ติดตัง้ ต่าง ๆ (Sale Gas
Compressor, Booster Compressor และ Membrane)
ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถ
ส่งมอบก๊าซได้ประมาณ 167.5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

1. A 23-day total shutdown for TTM to replace
a 24-inch valve at the Muda riser platform (MRP)
from April 25 to May 17.
2. A 4-day total shutdown to replace the acid
gas removal bundle during May 14-17.
3. A 5-day partial shutdown for the
maintenance of equipment and installations (Sales
Gas Compressor, Booster Compressor, and
Membrane) during November 9-13, and about 167.5
MMscfd was delivered.

24”x72km
TTM EVA Export PL

การเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม : ในปี 2560 มีการ
เจาะหลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียม ในแปลง B-17&C-19
และแปลง B-17-01 รวมทั้งสิ้น 18 หลุม ดังนี้
• หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิต
Muda-D จ�ำนวน 2 หลุม ได้แก่ หลุม MDD-01 และ
MDD-05
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Drilling : This year 18 production wells were
drilled in Block B-17 & C-19, and Block B-17-01:
• Two in Muda-D: MDD-01 and MDD-05

•

หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิต
Muda-E จ�ำนวน 5 หลุม ได้แก่ หลุม MDE-05 MDE-08
MDE-12 MDE-14 และ MDE-15
• หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิต
Tapi-A จ�ำนวน 1 หลุม ได้แก่ หลุม TPA-09
• หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิต
Amarit-A จ�ำนวน 7 หลุม ได้แก่ AMA-03 AMA-04 AMA-05
AMA-06 AMA-09 AMA-10 และ AMA-12
• หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิต
Muda-F จ�ำนวน 3 หลุม ได้แก่ MDF-04 MDF-10 และ
MDF-11
รายได้ของประเทศจากพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ในปี 2560

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียท�ำหน้าที่จัดเก็บรายได้
ทั้ ง หมดจากการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มในพื้ น ที่
พัฒนาร่วมฯ และน�ำส่งรายได้ครึง่ หนึง่ ให้กบั ประเทศไทย
ผ่านทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อน�ำส่งให้กระทรวง
การคลังจัดเก็บเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป โดยในช่วง
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ได้จัดส่งค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก�ำไร และรายได้อื่นๆ จากแปลง
A-18 แปลง B-17&C-19 และแปลง B-17-01 เป็นเงินรวม
11,633.13 ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
Unit : Baht Million

• Five in Muda-E: MDE-05, MDE-08, MDE-12,
MDE-14, and MDE-15
• One in Tapi-A: TPA-09
• Seven in Amarit-A: AMA-03, AMA-04,
AMA-05, AMA-06, AMA-09, AMA-10, and AMA-12
• Three in Muda-F: MDF-04, MDF-10, and
MDF-11.

Revenue

MTJA collected all MTJDA revenue and remitted
50% to the Thai Treasury through DMF. The remitted
royalty, profit petroleum, and other associated
operating revenues derived from Blocks A-18, B-17
& C-19 and Block B-17-01 for the calendar year
amounted to Baht 11.63313 trillion.

แปลง A-18
Block A-18

แปลง B-17&C-19
Blocks B-17 & C-19

แปลง B-17-01
Block B-17-01

ค่าภาคหลวง

1,896.47

770.57

163.11

ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำ�ไร

6,442.85

1,780.64

434.72

41.75

103.02

0

8,381.07

2,654.23

597.83

Royalty

Profit Petroleum
รายได้อื่นๆ

Others
รวม

Total
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6

.2

PROMOTION OF INTERNATIONAL COOPERATION
การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

1. การส่งเสริมและสร้างโอกาส การลงทุนด้านการสำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ
1.1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์
พึง่ รัศมี อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ และคณะ พร้อมด้วย
ผูแ้ ทนบริษทั มูบาดาลา ปิโตรเลียม เดินทางไปประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามแผนส่งเสริมและสร้างโอกาส
ในการลงทุ น ด้ า นการส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มใน
ต่างประเทศ เพือ่ สร้างโอกาสในการลงทุนด้านการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยอธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ และคณะ ร่วมกับ เรือโทโกเมศ
กมลนาวิน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้า
เยีย่ มคารวะรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงานของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพือ่ รับทราบนโยบายการลงทุนส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และสร้างโอกาสความร่วมมือในการลงทุนด้านการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมระหว่างสองประเทศ และได้รว่ มประชุม
หารือกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั Mubadala Petroleum
(MP) บริษทั Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
และบริษทั Mubadala Investment Company (MIC) เพือ่
รั บ ทราบแผนการลงทุ น รวมถึ ง หารื อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและ
ระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมของทัง้ สองประเทศ
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1. Promotion of E&P investment opportunities
abroad
1.1 United Arab Emirates (UAE)

From September 12 to 16 this year, Director
General Veerasak Pungrassamee and his group,
accompanied by delegates from Mudabala
Petroleum, visited the UAE to fulfill a plan for the
promotion and enhancement of opportunities for
overseas E&P investment and create investment
opportunities with that country. DMF director-general
and their group together with the Thai Ambassador
to Abu Dhabi (Lieutenant Junior Grade Komate
Kamalanavin), the group called on that country’s
minister of energy to hear the ministry’s E&P policy
and seek collaboration opportunities for E&P
investment between the two countries. Additionally,
the group joined senior executives of Mudabala
Petroleum (MP), Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC), and Mudabala Investment Company
(MIC) to acknowledge investment plans and share
information as well as experience in E&P and
petroleum management regimes of both countries.

1.2 ประเทศญี่ปุ่น

1.2 Japan

ในระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2560 นายวรากร
พรหโมบล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกิจการปิโตรเลียม
ระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
เพื่ อ สร้ า งโอกาสในการลงทุ น ด้ า นการส� ำ รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมและความร่วมมือทางด้านพลังงานกับ
บริษัทชั้นน�ำด้านพลังงานของญี่ปุ่น โดยได้ประชุมหารือ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั Mitsui Oil Explorations Co., Ltd.
บริษทั Tokyo Gas Co., Ltd. และ J-Power (Electric Power
Development Co., Ltd.) และได้เข้าเยี่ยมชมสถานีรับ
ก๊าซธรรมชาติเหลว Negishi (Negishi LNG Terminal)
ของบริษัท Tokyo Gas และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
Isogo (Isogo Thermal Power Station) ของบริษทั J - Power

From September 24 to 27 this year,
Mr. Warakorn Brahmopala, Director, International
Petroleum Bureau, and his group visited Japan in
pursuit of E&P investment opportunities and energy
cooperation with leading Japanese companies.
It shared views with Mitsui Oil Exploration Co.,
Ltd., Tokyo Gas Co., Ltd., and J-Power (Electric
Power Development Co., Ltd.), followed by a visit to
Negishi LNG Terminal (run by Tokyo Gas), and Isogo
Thermal Power Station (run by J - Power).

2. การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
2.1 การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านพลังงาน
ครัง้ ที่ 35 (35th ASEAN Senior Officials Meeting
on Energy and Its Associated Meeting : 35th
SOME)

2. International conferences
2 .1 35 th ASEAN Senior Officials
Meeting on Energy and Its Associated
Meeting (35th SOME)

ในระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 นายวรากร
พรหโมบล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกิจการปิโตรเลียม
ระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครัง้ ที่ 35 (35th ASEAN
Senior Officials Meeting on Energy and Its Associated
Meeting: 35th SOME) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
โดยมีนายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้า
คณะฝ่ายไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนิน
งานภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 1

From July 17 to 21 this year, Mr. Warakorn
Brahmopala, Director, International Petroleum
Bureau, and his group attended the 35th Senior
Officials Meeting on Energy and Its Associated
Meeting (35th SOME) in Manila, the Philippines,
under the leadership of Mr. Areepong
Bhoocha-oom, Permanent Secretary, Ministry of
Energy. The meeting discussed the implementation
updates of the ASEAN Plan of Action on Energy
Cooperation (APAEC 2016-2025), Phase 1,
รายงานประจำ�ปี 2560
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พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Plan of Action on Energy
Cooperation : APAEC 2016 - 2025) ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน เพือ่ การเชือ่ มโยงพลังงาน
แบบบูรณาการใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ASEAN Power Grid
2) Trans ASEAN Gas Pipeline 3) Coal & Clean Coal
Technology 4) Energy Efficiency and Conservation
5) Renewable Energy 6) Regional Energy Policy
and Planning 7) Civilian Nuclear Energy นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานได้ร่วมประชุมกับ
คูเ่ จรจา (Dialogue Partners) เพือ่ ความร่วมมือด้านวิชาการ
การฝึกอบรม และการวิจยั ในด้านนโยบายพลังงาน พลังงาน
ทดแทนและการอนุรกั ษ์พลังงาน ไฟฟ้า ถ่านหิน ปิโตรเลียม
และพลังงานนิวเคลียร์ภาคพลเรือน เพือ่ น�ำผลความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินงานและความร่วมมือในด้านต่างๆ เสนอต่อ
ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านพลังงาน ครัง้ ที่ 35
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for the promotion of ASEAN cooperation
to integrate in 7 fields 1) ASEAN Power Grid,
2) Trans-ASEAN Gas Pipeline, 3) Coal & Clean
Coal Technology, 4) Energy Efficiency and
Conservation, 5) Renewable Energy, 6) Regional
Energy Policy and Planning, and 7) Civilian
Nuclear Energy. In addition, SOME held meetings
with dialogue partners to discuss academic and
training cooperation and research on energy
policies, renewable energy, and conservation
of energy, electricity, coal, petroleum, and
civilian nuclear energy. Updates on these
matters and various cooperation were then
tabled for the consideration of the 35th ASEAN
Ministers on Energy meeting.

2.2 การประชุ ม ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สและ
รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นพลั ง งานครั้ ง ที่ 35 (35 th
ASEAN Ministers on Energy Meeting and
Its Associated Meeting : 35th AMEM)

ในระหว่ า งวั น ที่ 26 – 28 กั น ยายน 2560
นางเปรมฤทั ย วิ นั ย แพทย์ รองอธิ บ ดี ก รมเชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชาติ พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับ
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสและรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครัง้ ที่
35 (35th ASEAN Ministers on Energy Meeting and
Its Associated Meeting : 35th AMEM) ณ กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย
โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของความร่วมมือ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 1
พ.ศ. 2559 – 2568 (ASEAN Plan of Action on Energy
Cooperation : APAEC 2016 - 2025) ในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
ส�ำหรับโรงไฟฟ้า การใช้พลังงานภาคพลเรือนส�ำหรับ
การผลิตไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและสร้างการยอมรับ
แก่ประชาชน การก�ำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
ในภูมภิ าคเพือ่ ส่งเสริมภาคธุรกิจพลังงานอาเซียนให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23 ภายในปี พ.ศ. 2568
การลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 20
ภายในปี พ.ศ. 2563 การพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายท่อ
ส่งก๊าซในอาเซียน (Tran – ASEAN Gas Pipeline) และ
การเชื่อมโยงและซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างอาเซียน
(ASEAN Power Grid) อนึ่ง ได้มีการลงนามการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบพหุภาคี ส�ำหรับการขายไฟฟ้าจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านไทยไปยังมาเลเซียใน
ระยะเริ่มต้นด้วยอัตรา 100 เมกะวัตต์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2561 นอกจากการประชุม AMEM ครัง้ ที่ 35 แล้ว
ยังมีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนและ
คูเ่ จรจาประกอบด้วยการประชุม 11th East Asia Summit
Energy Ministers Meeting (11th EAS EMM), 14th ASEAN+3
(China, Japan and Korea) Ministers on Energy
Meeting (14th AMEM+3) และ First Dialogue Between

2.2 35th ASEAN Ministers of Energy
Meeting and Its Associated Meeting
(35th AMEM)

From September 26 to 28, Ms. Premruthai
Vinaiphat, Deputy Director General, and her
group attended the 35th ASEAN Ministers of
Energy Meeting (35th AMEM) in Manila, the
Philippines, under the leadership of General
Anantaporn Kanjanarat, Minister of Energy.
The meeting acknowledged updates on
assorted cooperation under the ASEAN Plan
of Action on Energy Cooperation (APAEC
2016-2025), Phase 1, in the promotion of the
coal image with clean coal technology for
power plants; civilian energy consumption
for power generation for safety and public
acceptance; regional energy policy setting
and planning to promote the ASEAN energy
business sector for international acceptance;
increase in the ratio of renewable-energy
consumption to 23% by 2025; reduction of
energy intensity by 20% by 2020; connectivity
of the Trans-ASEAN Gas Pipeline; and the
connectivity and electricity purchase of the
ASEAN Power Grid. Incidentally, a multilateral
signing ceremony of electricity trading by the
Lao People’s Democratic Republic via Thailand
to Malaysia at an initial rate of 100 megawatts
(MW), beginning on January 1, 2018. Apart from
the 35th AMEM, meetings took place between
ASEAN ministers and dialogue partners: 11th
East Asia Summit Energy Ministers Meeting
(11th EAS EMM), 14th ASEAN+3 (China, Japan
and Korea) Ministers of Energy Meeting (14th
AMEM+3), and the First Dialogue between
the ASEAN Ministers of Energy Meeting and
International Renewable Energy Agency
รายงานประจำ�ปี 2560
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the ASEAN Ministers on Energy Meeting and
International Renewable Energy Agency) (1st AMEMIRENA Dialogue) โดยได้มีการออกแถลงการณ์ร่วม
(Joint Ministerial Statement) ของการประชุม AMEM
ครั้ ง ที่ 35 และการประชุ ม ระหว่ า งรั ฐ มนตรี พ ลั ง งาน
อาเซียนและคู่เจรจา

(1st AMEM-IRENA Dialogue). Finally, a Joint
Ministerial Meeting Statement of the 35th AMEM
and the meetings between ASEAN ministers
of energy and dialogue partners was issued.

2.3 การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านไฟฟ้าและพลังงาน
ไทย – เมียนมา (Myanmar - Thailand Joint Working
Committee Meeting for Electricity and
Energy Cooperation (MTJWC-EEC)) และการประชุม
คณะทำ�งานร่ ว มด้ า นไฟฟ้ า และพลั ง งานไทย - เมี ย นมา
(Myanmar - Thailand Joint Working Group
Meeting for Electricity and Energy Cooperation
(MTJWG-EEC))

2.3 Myanmar-Thailand Joint Working
Committee Meeting for Electricity and
Energy Cooperation (MTJWC-EEC) and
Myanmar-Thailand Joint Working Group
Meeting for Electricity and Energy
Cooperation (MTJWG-EEC)

ในระหว่างปี 2560 ผูแ้ ทนกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เข้า
ร่วมการประชุม MTJWC-EEC จ�ำนวน 2 ครั้ง (ในวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2560 และ 23 พฤษภาคม 2560) และ
MTJWG-EEC จ�ำนวน 3 ครัง้ (ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 20 กันยายน 2560)
ส� ำ หรั บ การติ ด ตามความคื บ หน้ า ความร่ ว มมื อ
ด้านพลังงานระหว่างไทย – เมียนมา ในด้านต่าง ๆ อาทิ
การศึกษาและพัฒนาโครงการก่อสร้างสถานีรบั - จ่ายก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) โครงการก่อสร้าง
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This year, DMF’s delegates attended
two MTJWC-EEC meetings (February 3 and
May 23) and three MTJWG-EEC meetings
(November 17, 2016, and May 23 and
September 20 this year) to acknowledge
updates on bilateral energy cooperation
between Myanmar and Thailand, including
the investigation and development of an LNG
terminal construction, a hydroelectric dam
construction in Myanmar, expertise sharing,
technology transfer, and enhancement of

เขื่อนพลังงานน�้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าในเมียนมา และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในธุรกิจปิโตรเลียมและไฟฟ้า
ให้แก่เมียนมา

competencies in the petroleum and electricity
businesses for Myanmar.

2.4 พิธกี ารลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือใน
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ (Peaceful Uses of
Nuclear Energy) และการประชุมคณะทำ�งานความร่วม
มือด้านพลังงานไทย - จีน ครัง้ ที่ 3 (The 3rd China Thailand Energy Working Group : 3rd CTEWG)

2.4 Signing ceremony of an agreement on
Peaceful Uses of Nuclear Energy and the 3rd
China-Thailand Energy Working Group
(3rd CTEWG)

ในวั นที่ 29 มีนาคม 2560 ผู้แทนกรมเชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชาติและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน
ได้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ ด้ า นพลั ง งาน
นิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พลเอกอนั น ตพร กาญจนรั ต น์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย และ Mr. Nur
Bekrl รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งชาติจีน
ณ ส�ำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงาน
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย - จีน โดย นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฝ่ายไทย

On March 29 this year, delegates from DMF
and senior executives of the Ministry of Energy
attended a signing ceremony of an agreement on
Peaceful Uses of Nuclear Energy, led by General
Anantaporn Kanjanarat, Minister of Energy, and
Mr. Nur Bekrl, his Chinese counterpart, at the National
Energy Office in Beijing, the People’s Republic of
China. A China-Thailand Energy Working Group
(CTEWG) meeting was also held, with the Thai side
led by Mr. Areepong Bhoocha-oom, Permanent
Secretary, Ministry of Energy.
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3. การจั ด งานนิ ท รรศการโลก International
Recognized Expo 2017 Astana

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
ได้ เ ข้ า ร่ ว มงาน International Recognized Expo
2017 Astana ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560
ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมเป็นเจ้าภาพในการเข้าร่วม
การจั ด งานดั ง กล่ า วในระหว่ า งวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 10 กันยายน 2560 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพความโดดเด่นด้าน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานชีวภาพผ่านการ
จั ด แสดงนิ ท รรศการในอาคารศาลาไทย (Thailand
Pavilion) ภายใต้แนวคิด “Bioenergy for All” ในการนี้
อาคารศาลาไทยได้ประสบความส�ำเร็จติดอันดับ 1 ใน 4
พาวิเลียนยอดนิยมที่มีผู้เข้าชมงานมากที่สุดจาก 115
ประเทศทีเ่ ข้าร่วมงาน โดยมีจำ� นวนผูเ้ ข้าชมอาคารศาลาไทย
ทั้งสิ้น 715,019 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้เข้าชมงาน
Expo 2017 Astana จ�ำนวน 3,977,545 คน มากกว่า
เป้าหมายที่ทางรัฐบาลไทยตั้งไว้ 500,000 คน หรือ
ร้อยละ 10 นอกจากนี้ อาคารศาลาไทยยังได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นอันดับที่ 2 ของการเป็นพาวิลเลียนทีด่ ที ส่ี ดุ
ส�ำหรับเด็กและครอบครัว (Best Pavilions to Visit with
Children จาก Expo 2017 Astana TV) จากสื่อโทรทัศน์
หลักของงาน และรางวัลขวัญใจมหาชน Honorable
Mention สาขา People Choice Award ที่ ไ ด้ รั บ
การโหวตจากเสี ย งของผู ้ เ ข้ า ชมงาน จั ด อั น ดั บ โดย
นิตยสาร Exhibitor Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา
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3. International Recognized Expo 2017
Astana

From June 8 to 10 this year, Director
General Veerasak Pungrassamee and senior DMF
executives participated in the International
Recognized Expo 2017 Astana. The Ministry
of Energy co-hosted the event from June 10 to
September 10 in Astana, Republic of Kazakhstan.
Here, Thailand showcased its caliber on renewable
energy and bioenergy through an exhibition
at the Thailand Pavilion under the “Bioenergy
for All” theme. The highly successful Thailand
pavilion was ranked among the top four most
visited pavilions among the 115 participating
countries. The number of visitors who visited
Thailand pavillion was 715,019 visitors, which
715,019 accounted for 18% of the 3,977,545
visitors to the entire event, some 500,000 or 10%
more than the Thai government’s projection.
In addition, it was named the Second Best Pavilion
to Visit with Children by the Expo 2017 Astana TV
and an Honorable Mention Award (People’s Choice
Award) based on the visitors’ votes, according to
the Exhibitor Magazine of the US.
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Social Activities
and Networking
กิ จ กรรมเพื ่ อ สั ง คม
และการสร า งเครื อ ข า ย

PART

7
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7

SOCIAL ACTIVITIES AND NETWORKING
กิจกรรมเพือ่ สังคมและการสร้างเครือข่าย

กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ใ นฐานะหน่ ว ยงานหลั ก
ทีร่ บั ผิดชอบด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
ภายใต้พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ จึงได้จดั ท�ำโครงการเพือ่ เผยแพร่ความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม กฎหมาย
ปิโตรเลียม และผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนกลุม่ วิชาชีพทีม่ ี
บทบาทส�ำคัญในการให้ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสาร ต่อเนือ่ ง
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยจ�ำแนกออกเป็นโครงการต่างๆ
ตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย เริ่มต้นจากการเสริม
โลกทัศน์ของการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบัน
การศึกษาทั่วประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 จึงได้เพิ่ม
โครงการเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาปีสดุ ท้ายหรือ
ผูท้ เี่ พิง่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพือ่ เป็นการพัฒนา
บุคลากรส�ำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
การจัดท�ำโครงการได้รับความร่วมมือจากสถาบัน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียมท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผูด้ แู ลหลักสูตรการฝึกอบรม ส�ำหรับโครงการทีใ่ ช้เวลา 1 - 2 วัน
ผู้บรรยายจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ส่วนโครงการทีม่ รี ะยะเวลา 2 - 4 เดือน ซึง่ มีเนือ้ หาเพิม่ มากขึน้
เช่น ด้านการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ จะมี
ผู้ช�ำนาญงานในแต่ละด้านเป็นผู้บรรยาย นอกจากนั้น
ยังได้รบั ความร่วมมือจากผูร้ บั สัมปทานและผูป้ ระกอบการ
ด้านปิโตรเลียมท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
บางโครงการ รวมไปถึงการอ�ำนวยความสะดวกด้านการ
ดูงานและฝึกงานภาคสนามให้แก่ผู้ร่วมโครงการอีกด้วย
การด�ำเนินโครงการทีผ่ า่ นมาได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี
และเป็นทีพ่ งึ พอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ท�ำให้กรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติและผูส้ นับสนุนโครงการทุกราย ยังคงเดินหน้า
จัดท�ำโครงการเสริมสร้างความรูใ้ นทุกภูมภิ าคของประเทศ
ต่อไป

Recognizing the importance of energy
business mastery, DMF, the core domestic
agency responsible for domestic E&P under
the Petroleum Act, B.E. 2514 (1971), has
since 2004 launched projects to spread the
knowledge of E&P, legislation, and benefits
derived from petroleum business operations
among children, youths, and professionals
that educate others or provide information.
It is target groups that dictate project types.
The first focus was to broaden world views for
children and youths from schools nationwide.
In 2008, a project was added on the grooming
of senior college students and new graduates.
Development of these projects has been
made possible with the cooperation of the
Technical Petroleum Training Institute (TPTI),
which designs the training curricula. Those
courses that take 1-2 days are anchored by
DMF officers, while those that take 2-4 monthswith more in-depth coverage, including that of
management and economics-rely on external
lecturers. DMF has also been supported by
concessionaires and operators that sponsor
certain project expenses and facilitate study
tours as well as field training. To date, these
projects have won excellent responses and
satisfaction of project participants, encouraging
the department and all project sponsors to
keep developing petroleum learning projects
in all regions.
รายงานประจำ�ปี 2560
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PETROLEUM CAMP
โครงการท่องโลกปิโตรเลียม

กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ และผู ้ ป ระกอบการ
ปิโตรเลียม 5 บริษัท คือ 1) บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) 2) บริษทั เชฟรอนประเทศไทย
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด 3) บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 4) บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์
(บัวหลวง) ลิมเิ ต็ด และ 5) บริษทั ซีอซี ี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ได้ร่วมมือกันจัดท�ำโครงการ
ท่องโลกปิโตรเลียมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู ้ เปิ ด โลกทั ศ น์ และแนะน� ำ อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับธุรกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับเยาวชน
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วม
โครงการจะถ่ า ยทอดความรู ้ ต ่ อ ไปยั ง กลุ ่ ม เพื่ อ นและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งหากมีความสนใจก็จะเป็นแนวทาง
ส�ำหรับการศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบอาชีพ
ในธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคต
โครงการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยในปี 2560
ด�ำเนินการรวม 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัด
อุบลราชธานี (วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2559) จังหวัด
ยโสธร (วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559)
จังหวัดพิจิตร (วันที่ 11 - 12 มกราคม 2560) และจังหวัด
มุกดาหาร (วันที่ 25 - 26 มกราคม 2560) โดยโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดทีจ่ ดั โครงการและจังหวัดใกล้
เคียงจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 5
เข้าร่วมโครงการครั้งละประมาณ 100 คน
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The department and five concessionairesnamely PTTEP, CTEP, Mudabala Petroleum,
Ophir Thailand, and CEC International-jointly
launched the Petroleum Camp Project to
educate secondary-school students (grades
10-11), broaden their world views, and advocate
relevant E&P occupations in the hope that the
participants will pass on such knowledge to
their friends and parents. And if they should
become interested, such knowledge would
guide their future pursuit of related disciplines.
In its 12th consecutive year, the project again
saw four camps held in four provinces, namely
Ubon Ratchathani (November 16-17, 2016),
Yasothon (November 30 to December 1,
2016), Phichit (January 11-12, 2017), and
Mukdahan (January 25-26, 2017). Numbering
about 100 for each camp, participants are
chosen by secondary schools in each host
province and nearby provinces.

7

.2

DRILLING SCHOOL
โครงการเตรียมความพร้อมสำ�หรับผูท้ จี่ ะปฏิบตั งิ านเจาะหลุมปิโตรเลียม

กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำคั ญ ของ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายเทคนิ ค สั ญ ชาติ ไ ทยให้ มี
ความพร้ อ มเข้ า ไปปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ณ แท่ น เจาะ
หลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม ทดแทนบุ ค ลากรต่ า งชาติ จึ ง ได้
จัดโครงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงาน
เจาะหลุมปิโตรเลียมขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ในชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยหรื อ ที่ เ พิ่ ง จบการศึ ก ษาจากสถาบั น
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการและ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ปีละประมาณ 20 คน จะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินงาน
เจาะหลุมปิโตรเลียม ตัง้ แต่วธิ กี ารเจาะจนถึงการควบคุม
การเจาะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง
สี่ เ ดื อ นแรกเป็ น การเรี ย นรู ้ ภ าคทฤษฏี ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอน
การส�ำรวจจนถึงการพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียม ณ
สถานฝึ ก อบรมของสถาบั น ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรด้ า น
ปิโตรเลียม ช่วงที่สองระยะเวลาประมาณสามสัปดาห์
เป็ น การเรี ย นรู ้ ภ าคปฏิ บั ติ ณ แหล่ ง น�้ ำ มั น ฝางของ
กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม และในช่วง
สี่ ถึ ง หกสั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยเป็ น การฝึ ก งานในบริ ษั ท
ผู้รับจ้างเหมาด้านการเจาะหลุมปิโตรเลียม ส่วนใหญ่
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มักจะได้รับการคัดเลือกเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมต่อไป
โครงการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยด�ำเนิน
การระหว่างเดือนกันยายน 2560 - มกราคม 2561 และ
มีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 24 คน

Recognizing the importance of grooming
Thai technical personnel to replace foreign
workers on drilling rigs, DMF launched this
project by allowing senior college students,
new graduates, or vocational graduates to
apply and undergo interview selection. About
20 are selected each year to master theoretical
and practical aspects of petroleum drilling,
ranging from drilling methods to drilling
control. The first four months spent at TPTI
facilities is made up of theoretical learning,
ranging from stages of exploration to field
development. The next three weeks consist of
hands-on learning at Fang Oil Field, operated
by the Department of Defence Energy, Ministry
of Defence. The last 4-6 weeks is spent on
internship at drilling service companies.
A majority of project graduates have been
recruited by petroleum operators.
Now in its tenth consecutive year, the
latest project ran from September 2017 to
January 2018, with 24 participating youths
from various schools.
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FLAGSHIP PROJECT
โครงการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เห็นความส�ำคัญของ
การสร้ า งการรั บ รู ้ ความเข้ า ใจ และความร่ ว มมื อ
จากทุ ก ภาคส่ ว น ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ในการ
จัดหาปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ สิ่งที่มีส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้กรมด�ำเนินการ
ได้ ต ามภารกิ จ การก� ำ กั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การจั ด หาปิ โ ตรเลี ย มให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ นั้ น
ต้ อ งเกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นในการ
สนับสนุนภารกิจด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น “โครงการสร้ า ง
พั ฒ นา และรั ก ษาเครื อ ข่ า ยด้ า นปิ โ ตรเลี ย มในพื้ น ที่
เป้ า หมาย (DMF-Networking)” ภายใต้ โ ครงการ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม (Flagship Project)
เพื่ อ ต้ อ งการให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วาม
เข้าใจ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยตรงจากภาครัฐ
มีการขยายผลสร้างเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพืน้ ทีเ่ ดิม
7 จังหวัด ที่ได้สร้างเครือข่ายไว้แล้ว คือ อุบลราชธานี
อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร มหาสารคาม
และ ยโสธร โดยมีบุคลากรในส�ำนักงานพลังงานจังหวัด
ร่วมเป็นแกนน�ำหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม และเป็น
วิทยากรตัวคูณในพืน้ ที่ สามารถส่งต่อความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านปิโตรเลียม ข่าวสาร และข้อเท็จจริงด้านปิโตรเลียม
ให้กับเครือข่ายที่สร้างไว้อย่างเข้มแข็ง รวมทั้ง มีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ด้ า นปิ โ ตรเลี ย ม
ของเครือข่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อกังวลใจ และข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป
โดยผลการด� ำ เนิ น งานในปี 2560 ได้ มี ก าร
จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมให้แก่เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพลังงาน
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DMF values education of and collaboration
from all sectors in drumming up awareness
of the need to secure petroleum for greater
national energy security. What enables DMF to
achieve its mission of overseeing, looking after,
promoting, and supporting petroleum supply is
the collaboration among all sectors in support of
its E&P mission, which was why DMF launched
the “DMF-Networking Project” as part of the
“Flagship Project”, designed to educate local
residents in understanding and acknowledging
accurate intelligence direct from the State. This
year, expansion work was undertaken in seven
provinces among networks already in place,
namely Ubon Ratchathani, Udon Thani, Kalasin,
Roi Et, Sakhon Nakhon, Maha Sarakham, and
Yasothon. Serving as the core leaders under
this project were Provincial Energy officers,
both driving activities and serving as multiplier
instructors in local areas, actively conveying
petroleum understanding, news, and facts to
established networks. Also in place were the
monitoring and assessment of the extent of
petroleum learning by the networks, including
obstacles, concerns, and comments for developing
the project further.
This year training sessions were arranged
to convey E&P knowledge to Provincial Energy
officers in seven target provinces to ably serve
as local multipliers of knowledge from DMF

จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ให้สามารถท�ำหน้าที่
เป็ น วิ ท ยากรตั ว คู ณ ในพื้ น ที่ ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ความรู ้ จ าก
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสู่ชุมชน และมีการจัดกิจกรรม
อบรมให้ ค วามรู ้ ด ้ า นปิ โ ตรเลี ย มกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมาย
ซึ่งได้แก่ ผู้น�ำท้องถิ่น นักสื่อสารพลังงาน และตัวแทน
ประชาชนในพืน้ ที่ ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านปิโตรเลียม
จังหวัดละ 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 1,040 คน โดย
เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด เป็ น วิ ท ยากร
บรรยายร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้เครือข่าย
ได้ รั บ รู ้ แ ละรั บ ทราบข้ อ มู ล สถานการณ์ ด ้ า นพลั ง งาน
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส� ำ ร ว จ แ ล ะ ผ ลิ ต ป ิ โ ต ร เ ลี ย ม
ในประเทศไทย จากนั้น ให้เครือข่ายด้านปิโตรเลียม
ไปเผยแพร่ บ อกต่ อ ความรู ้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนของตนเอง
โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าไปติดตามประเมินผล
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ระดั บ การรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ด้ า นปิ โ ตรเลี ย ม
ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ตั ว แทนเครื อ ข่ า ยด้ า นปิ โ ตรเลี ย ม
จ�ำนวน 63 คน และลูกข่ายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้
จ� ำ นวน 183 คน ผลการติ ด ตามประเมิ น ผล พบว่ า
สือ่ ประชาสัมพันธ์มคี วามส�ำคัญต่อการรับรูแ้ ละการจดจ�ำ
กลุ่มผู้น�ำชุมชนมีความส�ำคัญต่อการเผยแพร่และความ
เชื่อมั่นของข้อมูลที่ชุมชนได้รับ อีกทั้งทักษะการสื่อสาร
ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลด้านปิโตรเลียม

to communities. Training was also extended
on three occasions in each province to target
groups of local leaders, energy communicators,
and local residents’ representatives, who
joined the networks, totaling 1,040 persons.
To this end, Provincial Energy officers served
as joint lecturers with DMF officers in updating
the networks on energy situation and E&P
activities in Thailand. Then the networks were
asked to convey such knowledge to their
respective communities. DMF later monitored and
assessed petroleum awareness by interviewing
63 network representatives and their own
networks (totaling 183 persons). Findings
indicated that vital to acknowledgment and
knowledge retention were PR media, vital to
the dissemination and confidence in received
data were community leaders, and vital to
the information dissemination efforts were
communication skills.
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.4

PUBLIC CONFIDENCE, GOODWILL,
AND PARTICIPATION PROJECT IN AMPHOE
WIANG HAENG, CHIANG MAI
โครงการสร้างความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในพืน้ ทีอำ่ �เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในด้าน
การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงด้ า นพลั ง งาน
ของประเทศ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เพือ่ พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการน�ำไปสู่การเข้าถึง
ความเข้ า ใจอั น ดี ที่ ถู ก ต้ อ ง และการมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การบริหารจัดการแหล่งเชือ้ เพลิงในพืน้ ทีม่ าใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
โดยการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า ว ได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการ
ในปี ง บประมาณ 2559 เป็ น การสร้ า งศู น ย์ เ รี ย นรู ้
ด้านพลังงาน เพือ่ สร้างความเข้าใจพืน้ ฐานด้านพลังงาน
ในภาพรวม พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
ด้ า นการใช้ พ ลั ง งานจากเชื้ อ เพลิ ง ในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยครู นักเรียน และ
กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชน เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ยอมรับ การพัฒนา
แหล่งเชื้อเพลิง โดยผลการด�ำเนินโครงการฯ ดังกล่าว
ได้รบั การตอบรับจากโรงเรียนและชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
เป็นอย่างดี มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้ สามารถจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูด้ า้ นพลังงานให้กบั ชุมชน
ในพืน้ ที่ ได้มากถึง 10 แห่ง
ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2560 นีเ้ ป็นการด�ำเนินงาน
ต่อเนือ่ งจากปี 2559 เพือ่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ให้มคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้ และสามารถขยายเครือข่ายร่วมกับ
การสร้างศูนย์การเรียนรูด้ า้ นพลังงานเพิม่ เติม ครอบคลุม
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุม่ เป้าหมาย
จะเน้นคณะครู นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา
กลุม่ เยาวชนทีส่ นใจเป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย
ได้แก่
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As the core entity for managing national energy
security, DMF values knowledge dissemination
and proper understanding of energy. It therefore
launched the Public Confidence, Goodwill, and
Participation Project in Amphoe Wiang Haeng,
Chiang Mai, to develop the caliber, strengthen,
and grow a public participation network, leading to
access, proper understanding, and participation in
managing the exploitation of local indigenous fuel
sources. Implementation began in Fiscal Year 2016
with the establishment of an energy learning center
to institute fundamental, overall appreciation of
energy. Then activities were launched to enhance
experience in the consumption of energy derived
from assorted fuels for the target groups of teachers,
students, and community leaders to become
confident, accept, and lower their resistance to fuel
source development. The project was well received
by schools and communities in the target areas, with
more participants than expected, and 10 energy
learning centers now in existence.
For Fiscal Year 2017, continued activities aimed
at developing the caliber of networks to become
stronger and grow more networks, while establishing
more energy learning centers in the amphoe. This
year’s target groups were mainly teachers, students
(primary and secondary), and interested youths.
Three sub-activities are planned:

1. พัฒนาความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ ย วกั บ พลั ง งานในภาพรวมและเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
ให้กับเครือข่ายครู นักเรียน ชุมชนที่มีอยู่เดิม
2. ด�ำเนินการขยายเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
โดยการสร้ า งศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ด ้ า นพลั ง งาน พร้ อ มจั ด หา
อุปกรณ์สาธิตพลังงานเพิ่มเติม ให้ชุมชนระดับหมู่บ้าน
องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
พลังงานในชุมชน
3. จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ น� ำ เครื อ ข่ า ย
พลังงานในระดับเยาวชนและประชาชน โดยการศึกษา
ดูงานพื้นที่ด้านพลังงานและเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เพือ่ ให้เกิด
แนวความคิดทัศนคติที่ดีในการพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า ง
คุ ้ ม ค่ า ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น นโยบาย
การสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. Improvement of knowledge and proper
understanding of overall energy and mineral fuels
for the current networks of teachers, students, and
communities
2. Expansion of networks and participation
through the establishment of energy knowledge
learning centers and procurement of additional
energy demonstration apparatus for villages and
other entities or units, leading to community energy
development
3. Launching of activities designed to develop
the caliber of energy network leaders at the youth
and public levels through study visits at energy and
mineral fuel sites to drum up positive attitudes and
inspire them to optimize indigenous mineral fuels.
This is vital to efficient policy implementation for
the enhancement of energy security among public
agencies and the public.
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Financial
Statements/
Performance
Outcomes
งบการเงิ น /
ผลการดำเนิ น งาน
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.1 งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

2560

สินทรัพย์

2559
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

1,963,019,733.81

2,468,129,220.28

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

1,900,707.19

1,821,299.18

746,453.09

565,196.30

1,965,666,894.09

2,470,515,715.76

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

7

5,024,128.83

5,024,128.83

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

8

48,790,955.91

51,489,640.61

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

9

12,901,920.81

12,486,891.46

66,717,005.55

69,000,660.90

2,032,383,899.64

2,539,516,376.66

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย : บาท)

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

390,600,961.63

464,542,310.82

เจ้าหนี้ระยะสั้น

10

8,700,505.67

6,853,509.60

เงินรับฝากระยะสั้น

11

1,181,317,502.75

1,547,466,741.47

1,580,618,970.05

2,018,862,561.89

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว

12

5,024,128.83

5,024,128.83

รายได้รอรับรู้ระยะยาว

13

385,918,570.53

452,410,426.96

1,000,000.00

1,000,000.00

391,942,699.36

458,434,555.79

1,972,561,669.41

2,477,297,117.68

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

14

21,361,504.14

21,361,504.14

38,460,726.09

40,857,754.84

59,822,230.23

62,219,258.98
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กราฟแสดงแสดงฐานะการเงิน

2560
2559
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.2 งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

2560

2559

รายได้

(หน่วย : บาท)

รายได้จากงบประมาณ

15

247,751,673.31

239,536,793.24

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

16

76,186,625.44

69,341,947.85

51,800.00

22,200.00

323,990,098.75

308,900,941.09

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

17

97,164,275.47

92,626,249.49

ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

18

28,267,328.59

21,298,975.17

45,000.00

21,300.00

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

19

174,720,182.34

166,538,366.74

ค่าวัสดุ

20

3,757,000.13

2,802,369.59

ค่าสาธารณูปโภค

21

4,124,440.42

4,655,526.56

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

22

17,527,886.75

12,614,725.87

-

-

870,696.88

16,137.15

326,476,810.58

300,573,650.57

(2,486,711.83)

8,327,290.52

-

-

(2,486,711.83)

8,327,290.52

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กราฟแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

2560
2559

กราฟแสดงรายได้
51,800.00

รายไดจากงบบุคลากร

80,551,780.78

76,186,625.44

รายไดจากงบดำเนินงาน
รายไดจากงบลงทุน

(2,041,505.95)

รายไดจากงบรายจายอื่น

43,715,143.45

รายไดจากงบกลาง
หัก เบิกเกินสงคืนงบประมาณ

73,247,051.94

41,735,229.94
10,543,973.15
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รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดจากการขายสินคาและบริการอ

กราฟแสดงค่าใช้จ่าย
คาใชจายบุคลากร

17,527,886.75
4,124,440.42
870,696.88
3,757,000.13

คาบำเหน็จบำนาญ

97,164,275.47

คาตอบแทน
คาใชสอย

174,720,182.34

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

28,267,328.59
45,000.00

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายอื่น
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8

.3 รายละเอียดประกอบงบการเงิน
	สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
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สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

2

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

3

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

4

สรุปนโยบายการบัญชีทสำี่ �คัญ

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

ลูกหนี้ระยะสั้น

7

ลูกหนี้ระยะยาว

8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

10

เจ้าหนี้ระยะสั้น

11

เงินรับฝากระยะสั้น

12

หนี้สินระยะยาว

13

รายได้รับรู้ระยะยาว

14

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

15

รายได้จากงบประมาณ

16

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

17

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18

ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

19

ค่าใช้สอย

20

ค่าวัสดุ

21

ค่าสาธารณูปโภค

22

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

23

ค่าใช้จ่ายอื่น
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.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
	สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงพลั ง งาน มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการบริ ห ารจั ด การในการให้ สั ม ปทาน การส� ำ รวจ
การผลิ ต การเก็ บ รั ก ษา การขนส่ ง การขาย และ
การจ� ำ หน่ า ยปิ โ ตรเลี ย ม ก� ำ หนดแนวทางการจั ด หา
การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม วิเคราะห์
วิจัย และประเมินศักยภาพและปริมาณส�ำรอง และ
พัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ พิจารณาสิทธิ ประสาน
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อผูกพันต่อรัฐ รวมทั้งจัดเก็บค่าภาค
หลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม ก�ำหนด
มาตรฐานการด�ำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มในการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม
ประสานความร่วมมือในการส�ำรวจและพัฒนาแหล่ง
เชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศปิโตรเลียมและเชือ้ เพลิงธรรมชาติอนื่ ๆ ปฏิบตั ิ
การอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ หรือตามทีก่ ระทรวงพลังงานหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หน่ ว ยงานมี ส ถานที่ ตั้ ง หลั ก อยู ่ ที่ เลขที่ 555/2
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 21 - 22
ถ. วิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ซึ่งไม่มีหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาค
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ของกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน

201,746,800.00 บาท (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 11,467,356.82 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จ�ำนวน 1,250,000.00 บาท) เป็นงบประจ�ำ จ�ำนวน
201,746,800.00 บาท โดยแยกเป็ น งบบุ ค ลากร
จ�ำนวน 79,925,900.00 บาท งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน
70,726,400.00 บาท งบลงทุน จ�ำนวน 10,039,700.00
บาท และงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 41,054,800.00 บาท
เพื่ อ ใช้ จ ่ า ยในแผนงานพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การใช้พลังงาน ผลผลิต การส่งเสริมและบริหารจัดการ
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีหน่วยเบิกจ่าย จ�ำนวน
1 หน่วยเบิกจ่าย ซึง่ รับผิดชอบบริหารจัดการ เงินงบประมาณ
และเงิ น นอกงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร และมี
ศูนย์ตน้ ทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว จ�ำนวน 11 ศูนย์
ต้นทุน ดังนี้
1. ราชการบริหารส่วนกลาง

ศูนย์ต้นทุน 1200300000

2.	สำ�นักบริหารกลาง

ศูนย์ต้นทุน 1200300001

3.	สำ�นักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม

ศูนย์ต้นทุน 1200300002

4.	สำ�นักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ศูนย์ต้นทุน 1200300003

5. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ศูนย์ต้นทุน 1200300004

6.	สำ�นักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่าง ศูนย์ต้นทุน 1200300005
ประเทศ
7. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

ศูนย์ต้นทุน 1200300006

8.	สำ�นักเทคโนโลยีการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม

ศูนย์ต้นทุน 1200300007

9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์ต้นทุน 1200300008

10. กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ต้นทุน 1200300009

11. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม

ศูนย์ต้นทุน 1200300010

รายงานประจำ�ปี 2560
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หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึง่ รวมถึง
หลั ก การและนโยบายบั ญ ชี ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
เรื่องการน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเงินของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งถือเป็น
หน่วยงานทีเ่ สนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้
การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบริหารจัดการ
ให้แก่รฐั บาล ภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงินซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานเอง
หมายเหตุ ที่ 3 มาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ
ฉบั บ ใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ
ที่ปรับปรุงใหม่

ในระหว่างปีปจั จุบนั กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
- มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผล
บังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรือ่ ง การน�ำเสนอ
งบการเงิ น ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่
กค 0423.2/ว 83 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.2/ว 152 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2557
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการน�ำเสนองบ
การเงิ น มี ผ ลต่ อ การน� ำ เสนองบการเงิ น ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2559 ซึ่งต้องจัดท�ำงบการเงินในรูปแบบ
ของการเปรียบเทียบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้ดำ� เนินการน�ำเสนองบการเงิใน
รูปแบบของการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ
2559 และปีงบประมาณ 2560 ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน
2557 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการเสนองบการเงิน
ส่วนมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 3 ไม่มีผล
กระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผล
บังคับใช้ในอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรือ่ ง ต้นทุน
การกู้ยืม วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบันที่ 17 เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกณ์ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม
2560
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดทีน่ ำ� มาถือปฏิบตั ิ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดให้หน่วยงานรับรู้
ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ส�ำคัญ และอุปกรณ์ที่ส�ำรองไว้ใช้งาน
ทีห่ น่วยงานคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึง่ รอบระยะ
เวลาบัญชีเป็นรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
ให้ตัดจ�ำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์ดังกล่าวออกจาก
บัญชีตามมูลค่าสุทธิ เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์รายการดังกล่าวท�ำให้หน่วยงานต้องมีการส�ำรวจ
สินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และประเมินผลกระทบ
ของการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว

หมายเหตุที่ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่ น่วยงานได้รบั จาก
รัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้
รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความ
จ�ำเป็น ในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้าม
กั บ รายการเงิ น ทดรองราชการ รั บ จากคลั ง
ภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินฝากประจ�ำทีม่ กี ำ� หนดจ่ายคืนไม่เกิน
3 เดือน และเงินฝากคลัง แสดงไว้เป็นรายการ
เทียบเท่าเงินสด

4.2 ลูกหนี้

ลู ก หนี้ แสดงด้ ว ยมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ คื น
ตามสัญญาการยืมเงิน
4.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลือง ที่มีมูลค่า
ไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตาม ราคาทุน
และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- ที่ ดิ น หน่ ว ยงานมี ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
ทีห่ น่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุง
อาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่หน่วยงาน
มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงาน
ได้ ค รอบครองและน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ด� ำ เนิ นงานแสดง มูล ค่า สุทธิตามบัญ ชี ที่ เกิ ด
จากราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม อาคารทีอ่ ยู่
ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็น
สินทรัพย์เฉพาะรายการที่มูลค่าต่อหน่วย ตั้งแต่
5,000.- บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสม
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึง
รายจ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงเพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์
อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุน
ในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงาน
ได้รบั ประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
ขึ้ น จากมาตรฐานเดิ ม ถื อ เป็ น ราคาทุ น ของ
สินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมถือเป็นค่า
ใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสือ่ มราคา บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผล
การด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและ
นโยบายบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 2 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. อาคารเพือ่ ประโยชน์อนื่
อายุการใช้งาน 15 - 40 ปี
2. ครุภัณฑ์สำ� นักงาน
อายุการใช้งาน 3 ปี
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง อายุการใช้งาน 5 ปี
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
อายุการใช้งาน 5 ปี
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อายุการใช้งาน 5 ปี
6. ครุภัณฑ์เกษตร
อายุการใช้งาน 5 ปี
7. ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
อายุการใช้งาน 8 ปี
8. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อายุการใช้งาน 5 ปี
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อายุการใช้งาน 5 ปี
10. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อายุการใช้งาน 2 ปี
- ไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาส� ำ หรั บ ที่ ดิ น และ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
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- ค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนบั น ทึ ก
เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในงบแสดงผลการด� ำ เนิ น งาน
ทางการเงิ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์ โ ดยประมาณ ดั ง นี้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อายุการใช้งาน 3 - 5 ปี
4.6 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

สัญญาเช่าระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ ง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่โอนมา
ให้หน่วยงานในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
จ� ำ นวนเงิ น ที่ จ ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งาน รั บ รู ้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว เป็นสินทรัพย์ทหี่ น่วยงาน
ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลใด หรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมี ผู้มอบให้
หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน ซึง่ หน่วยงานยังไม่อาจ
รับรู้รายได้
รายได้รอการรับรูจ้ ะถูกทยอยตัดบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้
ตามเกณฑ์ทเี่ ป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น
ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
4.8 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้ สิ น หมายถึ ง หนี้ สิ น ที่ มี ค วาม
ไม่แน่นอนเกีย่ วกับจังหวะเวลา หรือจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่ายช�ำระ
แต่เป็นภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือข้อตกลง
ที่จัด ท� ำไว้ อั นเป็ นผลสืบ เนื่องจากเหตุการณ์ใ นอดี ต
ซึ่ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ค ่ อ นข้ า งแน่ น อนที่ ห น่ ว ยงาน
จะต้องจ่ายช�ำระภาระผูกพันนัน้ ในอนาคต และสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ หน่วยงาน
จะรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจ�ำนวนประมาณการ
ที่ ดี ที่ สุ ด ของรายจ่ า ยที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยช� ำ ระภาระผู ก พั น
ในปัจจุบัน ณ วันที่จัดท�ำรายงาน
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4.9 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณี
เป็นการรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว
ในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณี
เป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รบั ตัวเงิน กรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติ แสดงรายได้ จ ากเงิ น งบประมาณ
ในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตาม
จ�ำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงิน
งบประมาณเบิกเกินส่งคืน
4.10 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิด
รายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงิน
นอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน
และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้
และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.11 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่น
นอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้น
ในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์
ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้
เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น
หรื อ เกณฑ์ ก ารค� ำ นวณค่ า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย์ ที่
ได้รับตลอด อายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุที่ 5 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)
2560

เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจำ�ที่มีกำ�หนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจาก
ส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อจ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่
หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดคงเหลือ
จ�ำนวน 419,584,255.90 บาท
เงินทดรองราชการเป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อ
ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงิน
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และต้องคืน
คลังให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่ายเงิน
ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และ
ใบส�ำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
เงินฝากคลัง เป็นเงินทีห่ น่วยงานฝากไว้กบั กระทรวง
การคลังภายใต้ขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มดี อกเบีย้
ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการ
ที่กำ� หนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย

419,584,255.90

541,530,527.88

1,000,000.00

1,000,000.00

48,718,257.76

57,289,754.58

4,979,251.31

0.00

1,488,737,968.84

1,868,308,937.82

1,963,019,733.81

2,468,129,220.28

เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 48,619,058.86 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก
อื่นซึ่งได้รับจากเงินผลประโยชน์พิเศษตามสัญญาและ
สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย ม เพื่ อ สนั บ สุ น การฝึ ก อบรมและ
ให้ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานตามโครงการ
สัมปทานปิโตรเลียม รวมทั้งการจัดซื้อต�ำราข้อมูลและ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางเทคนิค
เงินฝากคลัง เป็นเงินทีห่ น่วยงานฝากไว้กบั กระทรวง
การคลังภายใต้ขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มดี อกเบีย้
ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการ
ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายเงิน
เงินฝากคลัง จ�ำนวน 1,488,737,968.84 บาท เป็นเงิน
นอกงบประมาณที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อ
ไปให้บุคคล หรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้นหน่วยงาน
ไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มหี น้าทีถ่ อื ไว้เพือ่ จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้
(หน่วย : บาท)

2560
เงินฝากจากเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม

2559

2559

32,480,749.07

32,484,119.57

351,021,048.19

417,509,534.12

2,416,773.27

2,416,773.27

เงินรับฝากค่าภาคหลวงรอจัดสรรให้ท้องถิ่น

567,484,803.72

480,515,810.40

เงินฝากเงินประกันสัญญากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

535,334,594.59

935,382,700.46

1,488,737,968.84

1,868,308,937.82

เงินฝากจากเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียม
เงินฝากที่ได้รับบริจาคเพื่อแก้ปัญหาเขตทับซ้อนทางทะเล

รวม เงินฝากคลัง

รายงานประจำ�ปี 2560

Annual Report 2017

145

หมายเหตุที่ 6 - ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2560

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

1,453,307.65

387,271.28

0.00

834,600.00

447,399.54

599,427.90

1,900,707.19

1,821,299.18

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
รายได้ค้างรับ
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

2559

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ ถึงกำ�หนดชำ�ระและ
และการส่งใช้ใบสำ�คัญ การส่งใช้ใบสำ�คัญ
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หมายเหตุที่ 7 - ลูกหนี้ระยะยาว

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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รวม

1,241,525.00

211,675.00

107.65

1,453,307.65

0.00

0.00

0.00

0.00

หนี้ ที่ เ กิ ด จากการผิ ด สั ญ ญาลาศึ ก ษาและรั บ ทุ น
พร้อมเบี้ยปรับ จ�ำนวน 5,024,128.83 บาท อยู่ระหว่าง
ฟ้องคดีที่ศาลปกครองเพื่อให้ชดใช้ทุนและค่าปรับ จึงได้
ตั้งคู่กับบัญชีหนี้สินระยะยาวตามหมายเหตุที่ 12 ซึ่งเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็น
ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา และให้จ�ำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จึงได้มีการด�ำเนิน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด (เป็นการแต่งตั้งร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน
คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน ส�ำนักงานอัยการสูงสุด) พิจารณาแล้วเห็นว่า
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยชอบแล้ว
ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ และ
คณะกรรมการฯได้เสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
ต่อผู้แต่งตั้ง เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผูแ้ ต่งตัง้ เสร็จสิน้ เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (ต้องจัดส่ง
ส�ำนวนให้กระทรวงการคลังภายใน 7 วันนับแต่วนั สัง่ การ)
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติจงึ จัดส่งส�ำนวนการสอบข้อเท็จจริง
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เกินกำ�หนดชำ�ระและ
การส่งใช้ใบสำ�คัญ

(หน่วย : บาท)

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้แก่กรมบัญชี
กลาง กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหนังสือกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ พน 0301/716 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิด ตามหนังสือที่ กค 0410.3/32424 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2555 เห็นว่า พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ
ส�ำนวนมิได้ใช้ความระมัดระวังยืน่ ฟ้องคดี เป็นเหตุให้การ
ฟ้องคดีเมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย และ
อธิบดีอัยการในฐานะผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ดำ� เนินการ
เกีย่ วกับการฟ้องและว่าต่างคดีปกครองให้หน่วยงานของรัฐ
รวมทั้งควบคุม ดูแลพนักงานอัยการในการฟ้องและ
ว่ า ต่ า งคดี ป กครองให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ โดยจะต้ อ ง
ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ฟ้ อ งคดี ภ ายในอายุ ค วาม และ
ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนข้ อ กฎหมายในเรื่ อ ง
ใดโดยเฉพาะการโต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกั บ วั น ที่ เ ริ่ ม นั บ อายุ
ความซึ่งมีทุนทรัพย์จ�ำนวนมากแล้ว จะต้องใช้ความ
ระมัดระวังเริ่มนับอายุความในทางที่จะเป็นการป้องกัน
มิให้คดีขาดอายุความมากที่สุด พฤติการณ์ถือได้ว่า
กระท� ำ การด้ ว ยความประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรง

เป็นเหตุให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับความเสียหาย
จึ ง ใ ห ้ รั บ ผิ ด ช ด ใ ช ้ ค ่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ใ น อั ต ร า
ร้ อ ยละ 50 ของเงิ น จ� ำ นวน 2,512,064.52 บาท
ตามนัยมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็น
ผูต้ อ้ งรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหาย ให้ชดใช้คา่ เสียหายให้แก่
ทางราชการโดยด่วน เมือ่ ได้รบั ช�ำระและน�ำส่งเข้าบัญชีที่
เกีย่ วข้องแล้ว ให้สง่ เอกสารหลักฐานให้กรมบัญชีกลางทราบ
ต่อไป หากผู้ต้องรับผิดปฏิเสธบิดพลิ้ว หรือประวิงเวลา
ช�ำระหนี้ ขอให้รีบด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ได้ น� ำ คดี ฟ ้ อ งต่ อ ศาล
ปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขด�ำที่ 2129/2556 เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2555 เนื่องจากผู้ต้องรับผิดชอบยัง
เพิ ก เฉยไม่ ช ดใช้ ค ่ า สิ น ไหมทดแทน โดยขอให้ ศ าล
พิจารณาให้ผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันครบ
60 วัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบค�ำสั่งให้ใช้เงินจนถึงวันฟ้อง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และช�ำระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
เงินต้น นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะช�ำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

และผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ไ ด้ ยื่ น ค� ำ สั่ ง เรี ย กให้ ท� ำ ค� ำ คั ด ค้ า น
ให้การยื่นต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2557 และขอให้ ศ าลพิ จ ารณายกฟ้ อ งของผู ้ ฟ ้ อ งคดี
และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน
0301/2466 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงส�ำนักงานคดี
ปกครอง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อชี้แจงค�ำคัดค้าน
แล้ ว และขอให้ อั ย การเจ้ า ของส� ำนวนพิ จ ารณาและ
ด�ำเนินการต่อไป ต่อมาส�ำนักงานคดีปกครอง ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด ได้มีหนังสือ ที่ อส 0027.4/630 ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แจ้งก�ำหนดวันนั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรก โดยศาลปกครองได้ก�ำหนดนั่งพิจารณาคดีครั้ง
แรกในวันที่ 24 มีนาคม 2558 และศาลปกครองกลาง
ได้มีค�ำพิพากษาตามคดีหมายเลขด�ำที่ 549/2556 คดี
หมายเลขแดงที่ 1598/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ให้เพิกถอนค�ำสั่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามค�ำสั่ง
ที่ 172/2555 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ต่อมากรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นคดี
หมายเลขด�ำ ที่ อ 1625/2559 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุที่ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

- ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเก็บตัวอย่างหิน จังหวัดสระบุรี เป็นที่ราชพัสดุ โดยให้ ชธ.ใช้ประโยชน์
- ทีด่ ิน ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแกลง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง จ�ำนวน 4 ไร่ 6 งาน 8 ตารางวา เพื่อการจัดสร้างอาคารเก็บตัวอย่างหิน

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

(หน่วย : บาท)
2560

2559

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

24,065,485.12

24,065,485.12

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(10,645,955.24)

(9,041,589.57)

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (สุทธิ)

13,419,529.88

15,023,895.55

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

13,549,990.00

13,549,990.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(6,341,489.00)

(5,952,739.00)

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)

7,208,501.00

7,597,251.00

3.00

0.00

20,628,033.88

22,621,146.55

สิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
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อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)
2560

2559

ครุภัณฑ์สำ�นักงาน

21,575,167.90

21,438,275.31

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(13,651,608.34)

(10,220,160.19)

7,923,559.56

11,218,115.12

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

14,088,158.00

14,088,158.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(12,350,658.79)

(11,729,664.03)

1,737,499.21

2,358,493.97

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

10,862,949.48

10,862,949.48

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(7,385,821.66)

(6,343,107.65)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สุทธิ)

3,477,127.82

4,519,841.83

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,322,897.86

3,147,852.96

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(2,320,185.53)

(2,111,862.89)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สุทธิ)

1,002,712.33

1,035,990.07

ครุภัณฑ์เกษตร

160,500.00

160,500.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(160,499.00)

(160,499.00)

ครุภัณฑ์เกษตร (สุทธิ)

1.00

1.00

ครุภัณฑ์สำ�รวจ

820,400.00

795,400.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(688,654.05)

(606,278.48)

ครุภัณฑ์สำ�รวจ (สุทธิ)

131,745.95

189,121.52

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

30,000.00

30,000.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(6,049.21)

(49.18)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สุทธิ)

23,950.79

29,950.82

71,543,119.32

61,992,649.64

0.00

1,540,000.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(57,712,191.15)

(54,038,501.66)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ)

13,830,928.17

9,494,147.98

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

130,369.33

104,689.33

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(95,063.13)

(81,949.58)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)

35,306.20

22,739.75

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

32,959,031.97

33,709,368.97

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(32,958,940.97)

(33,709,276.97)

91.00

92.00

รวม อุปกรณ์ (สุทธิ)

28,162,922.03

28,868,494.06

รวม อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

48,790,955.91

51,489,640.61

ครุภัณฑ์สำ�นักงาน (สุทธิ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สุทธิ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)
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หมายเหตุที่ 9 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)
2560

2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

76,339,773.34

69,764,781.13

หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

(63,437,863.53)

(57,277,900.67)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)

12,901,909.81

12,486,880.46

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด

4,615,083.60

4,615,083.60

หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

(4,615,072.60)

(4,615,072.60)

11.00

11.00

12,901,920.81

12,486,891.46

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 10 - เจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2560

เจ้าหนี้การค้า

2559

8,296,640.09

5,647,818.37

0.00

130,458.48

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

191,989.08

350,308.95

ใบสำ�คัญค้างจ่าย

190,409.00

711,764.00

21,467.50

13,159.80

8,700,505.67

6,853,509.60

เจ้าหนี้อี่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

หมายเหตุที่ 11 - เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย : บาท)
2560

เงินจัดสรรค่าภาคหลวง
เงินผลประโยชน์พิเศษตามสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

เ งิ น จั ด ส ร ร ค ่ า ภ า ค ห ล ว ง จ� ำ น ว น ทั้ ง สิ้ น
2,828,369,903.25 บาท จัดสรรให้กบั องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 2,231,901,805.26 บาท คงเหลือ
596,468,097.99 บาท

2559

596,468,097.99

557,504,027.46

48,619,058.86

54,464,263.55

3,251.31

0.00

892,500.00

115,750.00

535,334,594.59

935,382,700.46

1,181,317,502.75

1,547,466,741.47

เงิ น ประกั น อื่ น ประกอบด้วย เงินประกันสัญญา
จ�ำนวน 2,752,594.59 บาท และเงินค่าสงวนพืน้ ที่ จ�ำนวน
532,582,000.00 บาท รวมทัง้ สิน้ 535,334,594.59 บาท
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หมายเหตุที่ 12 - หนี้สินระยะยาว

จ�ำนวน 5,024,128.83 บาท เป็นหนี้ที่เกิดจากการผิดสัญญาการศึกษาและรับทุนพร้อมเบี้ยปรับ

หมายเหตุที่ 13 - รายได้รอรับรู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)
2560

เงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาปิโตรเลียม
เงินบริจาคเพื่อการแก้ไขปัญหาเขตทับซ้อนทางทะเล
รวม รายได้รอรับรู้ระยะยาว

2559

32,480,749.07

32,484,119.57

351,021,048.19

417,509,534.12

2,416,773.27

2,416,773.27

385,918,570.53

452,410,426.96

หมายเหตุที่ 14 - รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย : บาท)
2560

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด

40,857,754.84

31,927,584.32

89,683.08

602,880.00

(2,486,711.83)

8,327,290.52

38,460,726.09

40,857,754.84

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
บวก รายได้ (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวม รายได้สูงกว่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด

2559

หมายเหตุที่ 15 - รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)
2560

2559

รายได้จากงบบุคลากร

80,551,780.78

81,681,826.45

รายได้จากงบดำ�เนินงาน

73,247,051.94

75,252,696.64

รายได้จากงบลงทุน

10,543,973.15

9,817,510.70

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น

41,735,229.94

42,835,853.57

รายได้จากงบกลาง

43,715,143.45

30,962,084.01

หัก เบิกเกินส่งคืนงบประมาณ

(2,041,505.95)

(1,013,178.13)

247,751,673.31

239,536,793.24

รวม รายได้จากงบประมาณ

150

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

หมายเหตุที่ 16 - รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

(หน่วย : บาท)
2560

รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ

5,992,000.00

0.00

3.00

0.00

70,194,622.44

69,341,947.85

76,186,625.44

69,341,947.85

รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
รายได้จากการบริจาค
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

2559

หมายเหตุที่ 17 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)
2560

เงินเดือน

2559

67,476,058.68

69,511,024.82

54,880.00

162,860.00

0.00

52,641.40

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

8,746,420.00

7,888,934.98

ค่าจ้าง

4,883,599.61

4,703,328.00

11,431,898.49

5,986,968.53

เงินช่วยการศึกษาบุตร

557,350.00

516,249.50

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต

155,160.00

0.00

เงินชดเชยสมาชิก กบข.

1,098,165.73

1,113,019.15

เงินสมทบ กบข.

1,647,248.59

1,669,528.72

เงินสมทบ กสจ.

135,931.05

126,342.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

313,573.00

291,644.00

33,306.45

45,500.00

630,683.87

558,208.39

97,164,275.47

92,626,249.49

ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ�ตำ�แหน่ง
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
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หมายเหตุที่ 18 - ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

(หน่วย : บาท)
2560

บำ�นาญปกติ

2559

19,566,840.45

15,919,014.97

1,093,588.68

1,104,130.68

บำ�เหน็จรายเดือนสำ�หรับการเบิกเงินบำ�เหน็จลูกจ้าง

951,188.00

862,356.00

บำ�เหน็จตกทอด

196,452.70

0.00

บำ�เหน็จดำ�รงชีพ

3,514,605.90

2,027,847.25

ค่ารักษาพยาบาล

2,869,430.86

1,347,481.27

เงินช่วยการศึกษาบุตร

36,000.00

38,145.00

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำ�นาญตาย

39,222.00

0.00

28,267,328.59

21,298,975.17

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำ�นาญ

รวม ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

หมายเหตุที่ 19 - ค่าใช้สอย

(หน่วย : บาท)
2560

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

2559

18,330,488.74

21,917,834.43

4,047,594.32

4,703,861.25

211,885.80

112,745.50

118,447,131.23

120,942,764.09

553,639.00

189,415.00

21,345,000.00

6,610,667.43

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

2,499,050.00

1,364,796.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

7,838,526.82

9,183,795.02

928,480.69

887,244.40

83,668.28

214,534.32

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

434,717.46

410,709.30

รวม ค่าใช้สอย

174,720,182.34

166,538,366.74

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
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หมายเหตุที่ 20 - ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)
2560

ค่าวัสดุ

2559

1,989,175.64

2,507,353.18

209,188.60

204,616.41

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์

1,558,635.89

90,400.00

รวม ค่าวัสดุ

3,757,000.13

2,802,369.59

ค่าเชื้อเพลิง

หมายเหตุที่ 21 - ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)
2560

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

2559
68,234.00

48,354.55

2,989,137.98

3,508,378.40

ค่าน�ำ้ ประปา

7,436.28

12,295.96

ค่าโทรศัพท์

1,057,652.16

1,081,256.06

1,980.00

5,241.59

4,124,440.42

4,655,526.56

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวม ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่ 22 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

(หน่วย : บาท)
2560

2559

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

1,993,115.67

1,993,115.68

อุปกรณ์

9,824,805.22

9,364,251.87

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

5,709,965.86

1,257,358.32

17,527,886.75

12,614,725.87

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

รายงานประจำ�ปี 2560

Annual Report 2017

153

หมายเหตุที่ 23 - ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)
2560

ค่าจำ�หน่าย - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

2559
4,194.83

0.00

ค่าจำ�หน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

7.00

0.00

ค่าจำ�หน่าย - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

1.00

0.00

TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

(3,149,334,587.90)

(3,158,411,405.64)

TE- ปรับเงินฝากคลัง

3,150,201,081.95

3,158,427,542.79

870,696.88

16,137.15

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

บั ญ ชี TR - หน่ ว ยงานรั บ เงิ น นอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง และ บัญชี TE - ปรับเงินฝากคลัง
เป็นการบันทึกอัตโนมัตใิ นระบบ GFMIS จากการทีห่ น่วยงาน
ขอเบิ ก เงิ น นอกงบประมาณจากบั ญ ชี ที่ ฝ ากไว้
กั บ กระทรวงการคลั ง จะมี ย อดต่ า งกั น จ� ำ นวน
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866,494.05 บาท เกิดจากการหักภาษี จ่ายผ่านบุคคล
ภายนอก ของปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 26,005.95 บาท
และการตั้ ง เจ้ า หนี้ เ งิ น ประกั น ผลงานของบริ ษั ท ที่ ยั ง
ไม่ครบก�ำหนดตามสัญญาซึ่งยังไม่อนุมัติ การเบิกเงิน
2 งวด จ�ำนวน 892,500 บาท

8

.5 รายงานรายได้แผ่นดิน

	สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)

2560

2559

41,643,194,564.51

46,638,987,380.00

9,984,996,762.84

16,617,498,038.95

51,628,191,327.35

63,256,485,418.95

-

-

-

-

51,628,191,327.35

63,256,485,418.95

51,702,132,676.54

62,791,943,108.13

รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

(73,941,349.19)

464,542,310.82

ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

(73,941,349.19)

464,542,310.82

0.00

-

41,643,194,564.51

46,638,987,380.00

41,643,194,564.51

46,638,987,380.00

129,237,553.45

140,502,719.14

192,100.00

179,560.00

21,839.00

2,605.00

971,735.52

49,100.00

130,423,227.97

140,733,984.14

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

2,436,296.97

4,889,444.72

รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก

2,436,296.97

4,889,444.72

579,237.78

1,530,418.57

85,722.25

535,804.51

9,851,472,277.87

16,469,808,387.01

9,852,137,237.90

16,471,874,610.09

9,984,996,762.84

16,617,498,038.95

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
ภาษีอื่น - รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
รวมรายได้ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
- รายได้ค่าธรรมเนียมปิโตรเลียม
- รายได้ค่าธรรมเนียมสัมปทาน
- รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น
- รายได้ค่าขายหนังสือราชการ
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก

รายได้อื่น
- รายได้จากค่าปรับอื่น
- เงินเหลือจ่ายปีเก่า
- รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น
รวม รายได้อื่น
รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้ทไี่ ม่ใช่ภาษีอนื่ จ�ำนวน 9,851,472,277.87 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ทีผ่ รู้ บั สัมปทาน
จ่ายให้แก่รัฐบาลตามผลก�ำไรปิโตรเลียมประจ�ำปี
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8

.6

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น�ำ้ หนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล
(ผลลัพธ์และผลผลิต)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดำ�เนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดำ�เนินงาน
ที่ได้
น�้ำหนัก

75
75

3.9093
3.9093

1.1 ระดับความสำ�เร็จของการ
เปิดให้สิทธิเพื่อการสำ�รวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

ระดับ

15

1

2

3

4

5

N/A

1.0000

0.1500

1.2 ระดับความสำ�เร็จของ
การบริหารจัดการสัมปทานที่กำ�ลัง
จะหมดอายุ

ระดับ

15

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.7500

1.3 การบูรณาการกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการด้านถ่านหิน
ในประเทศอย่างครบวงจร

ระดับ

15

1

5

5.0000

5.0000

0.7500

ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน

15

3,375 3,450 3,525 3,600 3,675

3,566

3.5467

0.5320

ล้านบาท

15

58,200 58,700 59,200 59,700 60,200 65,023

5.0000

0.7500

1.4 ปริมาณก๊าซธรรมชาติ
(Sale Gas) ที่จัดหาได้
1.5	จำ�นวนรายได้ของรัฐที่กระทรวง
พลังงานจัดเก็บได้จากการประกอบ
กิจการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
การประเมินคุณภาพ
มิติภายใน
การประเมินด้านประสิทธิภาพ

3

0
25
15

3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ไม่มีการประเมินผลตัวชี้วัดนี้
4.6608
4.4347

5

4.3041

3.1 ร้อยละความสำ�เร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

2.5

75

78

81

84

87

93.64

5.0000

0.1250

3.2 ร้อยละความสำ�เร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

2.5

88

90

92

94

96

93.22

3.6082

0.0902

4 ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ

ระดับ

2.5

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1250

5 การประหยัดน�ำ้

ระดับ

2.5

1

2

3

4

5

3.0000

3.0000

0.0750

6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

73.67

5.0000

0.2500

การพัฒนาองค์การ

10

5.0000

7 ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนา
สมรรถนะองค์การ

ระดับ

5

1

8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ

5

0.00

น�ำ้ หนักรวม

100
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2

3

4

5

20.00 40.00 60.00 80.00

5.0000

5.0000

0.2500

80.40

5.0000

0.2500

ค่าคะแนนที่ได้

4.0972

8

.7

รายงานฐานะเงินงบประมาณ
รายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการ

งบสุทธิ

การสำ�รองเงิน ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต การส่งเสริมและบริหารจัดการการสำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม
งบบุคลากร

79,925,900.00

0.00

0.00

81,057,778.29

-1,131,878.29

งบดำ�เนินงาน

70,726,400.00

0.00

2,686,205.38

67,931,637.22

108,557.40

งบลงทุน

10,039,700.00

0.00

0.00

10,038,490.64

1,209.36

งบรายจ่ายอื่น

41,054,800.00

0.00

3,963,240.00

36,798,916.57

292,643.43

201,746,800.00

0.00

6,649,445.38 195,826,822.72

-729,468.10

รวม

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการ

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต การส่งเสริมและบริหารจัดการการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

6,235,296.82

6,235,296.82

0.00

660,000.00

660,000.00

0.00

4,572,060.00

4,572,060.00

0.00

11,467,356.82

11,467,356.82

0.00
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ

งบสุทธิ

การสำ�รองเงิน ใบสัง่ ซือ
้ /สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต การส่งเสริมและบริหารจัดการการสำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม
งบบุคลากร

84,214,600.00

0.00

0.00

82,081,987.80

2,132,612.20

งบดำ�เนินงาน

76,295,590.99

2,950,000.00

3,285,296.82

70,040,359.60

19,934.57

งบลงทุน

10,574,909.01

0.00

660,000.00

9,908,019.71

6,889.30

งบรายจ่ายอื่น

38,415,400.00

0.00

4,572,060.00

33,258,529.22

584,810.78

8,517,356.82 195,288,896.33

2,744,246.85

รวม

209,500,500.00 2,950,000.00

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต การส่งเสริมและบริหารจัดการการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
งบดำ�เนินงาน

1,250,000.00

1,249,996.00

4.00

งบลงทุน

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

1,250,000.00

1,249,996.00

4.00

รวม
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2. ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ�เนิ น
งานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น พิ เ ศษ
(Agenda Based)

1

ร้อยละ 100

1.2 ร้อยละการชี้แจง
ประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1.1 ร้อยละการดำ�เนินการ
ดำ�เนินการตามแผนฯ
ตามแผนการสร้างความรับรู้ ระหว่าง ต.ค. 59 - ก.พ. 60
ความเข้าใจแก่ประชาชน
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

ร้อยละของการดำ�เนินการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน

ร้อยละ 100

ดำ�เนินการตามแผนฯ
ระหว่าง มี.ค. - ก.ค. 60
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ดำ�เนินการตามแผนฯ
ระหว่าง ส.ค. - ก.ย. 60
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

- มีรายงานผลการวิเคราะห์
ประมวล และจัดเก็บข้อมูล
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของ LNG ทั้งด้านคุณภาพ
และด้านปริมาณ สอดคล้อง
ตามแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Plan)
- ร่างแผนการนำ�เข้า LNG
ผ่านความเห็นชอบจากอธิบดี
- มีผลการวิเคราะห์ ประมวล
และจัดเก็บข้อมูลองค์
ประกอบและคุณสมบัติของ
LNG ทั้งด้านคุณภาพและ
ด้านปริมาณ ให้สอดคล้อง
ตามแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Plan)
- จัดทำ�ร่างแผนการนำ�เข้า
LNG โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอธิบดี

- มีรายงานผลการวิเคราะห์
ประมวล และจัดเก็บข้อมูล
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของ LNG ทั้งด้านคุณภาพ
และด้านปริมาณ สอดคล้อง
ตามแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Plan)
- ร่างแผนการนำ�เข้า LNG
ผ่านความเห็นชอบจากอธิบดี

- มีผลการวิเคราะห์ ประมวล
และจัดเก็บข้อมูลองค์
ประกอบและคุณสมบัติของ
LNG ทั้งด้านคุณภาพและ
ด้านปริมาณ ให้สอดคล้อง
ตามแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Plan)
- จัดทำ�ร่างแผนการนำ�เข้า
LNG โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอธิบดี

มีร่างรายเอียดโครงสร้าง
ราคา LNG โดยครอบคลุม
การจัดหาแบบ Spot,
Short/Mid Term และ
Long Term contract
เพื่อนำ�มากำ�หนดเป็นนโยบาย
ด้านราคา LNG ที่เหมาะสม
กับประเทศไทย

ความสำ�เร็จของการดำ�เนิน จัดทำ�รายละเอียดโครงสร้าง
งานด้านการนำ�เข้า LNG ราคา LNG โดยครอบคลุม
การจัดหาแบบ Spot,
Short/Mid Term และ
Long Term contract
เพื่อนำ�มากำ�หนดเป็นนโยบาย
ด้านราคา LNG ที่เหมาะสม
กับประเทศไทย

2

ร้อยละ 70

น้อยกว่าร้อยละ 74

ร้อยละ 71

ผลการดำ�เนินงาน

น้อยกว่าร้อยละ 74

เป้าหมาย

ร้อยละ 73

ผลการดำ�เนินงาน

น้อยกว่าร้อยละ 74

สั ด ส่ ว นก๊ า ซธรรมชาติ ที่
ผลิ ต จากแหล่ ง ในประเทศ
ต่ อ ปริ ม าณการจั ด หาก๊ า ซ
ธรรมชาติ ทั้ ง หมด เป็ น ไป
ตามแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Plan
2015)

1

เป้าหมาย

รอบ 12 เดือน (ก.ย.)

ผลการดำ�เนินงาน

รอบ 10 เดือน (ก.ค.)

เป้าหมาย

1.ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ�เนิ น
งานตามหลั ก ภารกิ จ พื้ น ฐาน
(Functional Based)

รอบ 5 เดือน (ก.พ.)

ลำ�ดับ

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ที่ได้
รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Based)

องค์ประกอบ

2

ลำ�ดับ
เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

รอบ 5 เดือน (ก.พ.)
เป้าหมาย
เ ต รี ย ม ก า ร เ ป ิ ด ป ร ะ มู ล
โ ด ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้
1. คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาให้
ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมาย
ลำ�ดั บ ร อ ง ( 1 ป ร ะ ก า ศ
3 กฎกระทรวง) และส่งให้คณะ
กรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายลำ�ดับ
รองดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการ
กฤษฎี ก าได้ ต รวจพิ จ ารณา
ร ่ า ง ก ฎ ห ม า ย ลำ�ดั บ ร อ ง
(1 ประกาศ) เรียบร้อยแล้ว
และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ได้ส่งยืนยันสำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตอ่ ร่างกฎหมาย
ลำ�ดับรอง (1 ประกาศ) แล้ว
2. กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้
จัดทำ� ร่างกฎกระทรวงกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมสำ�หรับสัมปทาน
สัญญาแบ่งปันผลผลิต และ
สัญญาจ้างบริการ พ.ศ. ...
เพิ่ ม เติ ม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า
(คณะพิ เ ศษ) ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ่
ระหว่ า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
3. จัดทำ� ร่างกฎกระทรวง
กำ�หนดแบบสัญญาจ้างบริการ
(สัญญาจ้างสำ�รวจและผลิต)
พ.ศ. ... ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ
ได้พิจารณาเห็นชอบต่อร่าง
ดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการ
ปิโตรเลียมได้เห็นชอบในหลักการ
และสาระสำ�คัญของร่างดังกล่าว
แล้วเช่นกัน

ผลการดำ�เนินงาน

รอบ 12 เดือน (ก.ย.)
เป้าหมาย

เ ส น อ ร ่ า ง ก ฎ ห ม า ย ลำ�ดั บ เปิดประมูล
รอง ต่อ ครม. เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารกำ�หนดพื้ น ที่ ที่ จ ะ
ดำ�เนิ น การสำ�รวจหรื อ ผลิ ต
ปิ โ ตรเลี ย มในรู ป แบบของ
สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผล
ผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ
2. กฎกระทรวงกำ�หนดหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอและการได้รับสิทธิเป็น
ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
3 . ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กำ�ห น ด
แบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
4 . ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กำ�ห น ด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และระยะเวลาในการให้ ผู ้ รั บ
สัญญาแบ่งปันผลผลิตนำ�ส่ง
ค่าภาคหลวงแก่รัฐ

ผลการดำ�เนินงาน

รอบ 10 เดือน (ก.ค.)

ความสำ�เร็จของการบริหาร จัดทำ�ร่างกฎหมายลำ�ดับรอง จัดทำ�ร่างกฎหมายลำ�ดับรอง เสนอร่างกฎหมายลำ�ดับรอง
จัดการสัมปทานที่จะสิ้นอายุ แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
(1 ประกาศ และ 3 กฎกระทรวง)
ในปี 2565 - 2566
ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
หมายเหตุ: สำ�นักงาน ก.พ.ร.
เห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นเป้ า หมาย
รอบ 10 เดือน เมื่อต้นเดือน
สิงหาคม 2560

ตัวชี้วัด
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5. ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความสำ�คัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Potential Based)

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรม
และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Based)

3. ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ�เนิ น
งานตามหลั ก ภารกิ จ พื้ น ที่ ห รื อ
การบู ร ณาการการดำ�เนิ น งาน
หลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
(Area Based)

องค์ประกอบ

1

การจัดทำ�และดำ�เนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ 97.07

-

-

มีการจัดทำ�ข้อเสนอประสิทธิภาพ
และการพัฒนานวัตกรรม เรือ่ ง
“โครงการจัดทำ�แนวทางการ
จัดการสารปนเปือ้ นในอุปกรณ์
จากการรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้ ในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม” โดย
ผลลัพธ์ทไี่ ด้ คือ
- เทคนิควิธีการล้างทำ�ความ
สะอาดสารปนเปื้อนในสิ่งติด
ตั้งและอุปกรณ์การผลิต เก็บ
รักษา และขนส่งปิโตรเลียมที่
ใช้ในประเทศไทย
- แนวทางการจัดการสารปน
เปือ้ นในสิง่ ติดตัง้ และอุปกรณ์
การผลิต เก็บรักษา และขนส่ง
ปิ โ ตรเลี ย ม และค่ า ที่ เ ป็ น ไป
ได้ของปริมาณสารปนเปื้อน
และรายงานผลในรอบการ
ประเมินที่ 2
จั ด ทำ�ข้ อ เสนอประสิ ท ธิ ภ าพ
และการพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการ และรายงานผล
ในรอบการประเมินที่ 2

มี ก า ร จั ด ทำ�ข ้ อ เ ส น อ
ประสิทธิภาพและการพัฒนา
นวั ต กรรม "โครงการจั ด
ทำ�แนวทางการจั ด การสาร
ปนเปื ้ อ นในอุ ป กรณ์ จ าก
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม"
และรายงานผลในรอบการ
ประเมินที่ 1

ผลการดำ�เนินงาน

ร้อยละ 96

เป้าหมาย

ร้อยละ 75.85

ผลการดำ�เนินงาน

ร้อยละ 80

- ไม่มี -

เป้าหมาย

รอบ 12 เดือน (ก.ย.)

ร้อยละ 37.79

ผลการดำ�เนินงาน

รอบ 10 เดือน (ก.ค.)

ดำ�เนินการตามแผนฯ ถึง
ดำ�เนินการตามแผนฯ ถึง
ดำ�เนินการตามแผนฯ ถึง
ดำ�เนินการตามแผนฯ ถึง
ดำ�เนินการตามแผนฯ ถึง
ดำ�เนินการตามแผนฯ ถึง
เดือน ก.พ. 60 ได้ครบถ้วน เดือน ก.พ. 60 ได้ครบถ้วน เดือน ก.ค. 60 ได้ครบถ้วน เดือน ก.ค. 60 ได้ครบถ้วน เดือน ก.ย. 60 ได้ครบถ้วน เดือน ก.ย. 60 ได้ครบถ้วน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ข้อเสนอประสิทธิภาพในการ จั ด ทำ�ข้ อ เสนอประสิ ท ธิ ภ าพ
บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา และการพัฒนานวัตกรรมของ
นวัตกรรมของส่วนราชการ ส่วนราชการ และรายงานผล
ในรอบการประเมินที่ 1

2

ร้อยละ 45

เป้าหมาย

รอบ 5 เดือน (ก.พ.)

ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1

ลำ�ดับ

Appendices
ภาคผนวก
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9

162

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Mineral Fuels

9

.1

5-Year Lookback
สถิตยิ อ้ นหลัง 5 ปี
กิจกรรม

Activity

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

การสำ�รวจธรณีฟิสิกส์
Geophysical Surveys
การสำ�รวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ (กิโลเมตร)
Two-dimensional surveys (km)

32

-

-

-

-

2,173

842

475

886

456

หลุมสำ�รวจ (หลุม)1
Exploratory wells1

100

44

49

16

33

หลุมพัฒนา (หลุม)
Development wells

554

781

855

767

591

ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
Natural gas (Bcf)

1,071

1,098

1,088

1,103

1,062

คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล)
Condensate (MMbbl)

33.4

34.2

34.5

35.5

35.5

น�ำ้ มันดิบ (ล้านบาร์เรล)
Crude oil (MMbbl)

54.4

49.4

55.8

60.6

52.6

529.4

516.2

393.7

342.3

344.2

64.3

62.4

47.6

41.3

41.2

3.2

4.9

2.5

1.1

0.065

116.0

100.6

81.7

46.1

38.4

การสำ�รวจแบบ 3 มิติ (ตารางกิโลเมตร)
Three-dimensional surveys (sq.km.)
การเจาะ
Drilling

ปริมาณการขายและรายได้ของรัฐ
Sales Volume & Govt Revenue

มูลค่าปิโตรเลียม (พันล้านบาท)
Value (billion baht)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (พันล้านบาท)
Royalty (billion baht)
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) (พันล้านบาท)2
SRB (billion baht)2
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (พันล้านบาท)2
Petroleum income tax (billion baht)2
1
1
2
2

รวมหลุมประเมินผล
Including appraisal wells
จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป
Collected in May to August of the following year
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2556
2013

2557
2014

ให้องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม
TAOs in producing areas

1,784.8

1,508.8

865.7

686.1

543.10

ให้อบต. และเทศบาลทั่วประเทศ
TAOs and other municipalities nationwide

1,784.8

1,508.8

865.7

686.1

543.10

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
PAOs in producing areas

1,784.8

1,508.8

865.7

686.1

543.10

จำ�นวนสัมปทาน
Concessions

51

45

43

40

39

จำ�นวนแปลงสำ�รวจ
Exploration blocks

64

56

53

50

49

8.41

7.75

7.30

6.83

6.41

คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล)
Condensate (MMbbl)

203.91

181.91

177.57

171.06

166.10

น�้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล)
Crude oil (MMbbl)

257.04

222.92

218.79

178.33

156.40

กิจกรรม

Activity

2558
2015

2559
2016

2560
2017

การจัดสรรค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
Royalty Allocation (Million Bath)

สัมปทานปิโตรเลียม
Petroleum Concessions

ปริมาณสำ�รองที่พิสูจน์แล้ว ณ 31 ธันวาคม3
Proved Reserves at December 313
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต)
Natural gas (Tcf)

3
3

รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
Including half of MTJDA
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SALES VOLUME, VALUE AND ROYALTY (ANNUAL)
ปริมาณ มูลค่าปิโตรเลียม และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (รายปี)
Sales Volume, Value and Royalty of Natural Gas

PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2012
2013
2014
2015
2016
2017
Erawan
Sales (MMCF)
614,049.61 995,249.96 960,353.57 173,763.27 69,466.97 79,201.12 68,161.81 72,903.28 66,143.68
Value (MMBaht)
34,280.72 59,180.99 111,686.21 31,103.86 15,610.86 17,419.65 14,380.90 12,808.29 10,979.17
Royalty (MMBaht)
4,303.03
7,397.61 13,960.77
3,887.98
1,951.36
2,177.46
1,797.61
1,601.04
1,372.40
Baanpot + South Satun + S Baanpot
Sales (MMCF)
76,693.50 239,899.98 213,285.24 57,893.21 24,056.60 25,588.68 26,770.84 23,063.60 25,693.23
Value (MMBaht)
4,439.66 16,545.39 27,432.14 11,875.76 5,326.94
5,618.97 6,084.92
4,278.40 4,400.42
Royalty (MMBaht)
554.95
2,068.14 3,429.02
1,484.47
665.87
702.37
760.62
534.80
550.05
Satun + Pladang + Trat + Pladang_PLCPP2
Sales (MMCF)
327,300.43 755,173.32 663,321.24 130,451.29 70,828.67 119,403.26 112,758.09 121,267.96 109,267.07
Value (MMBaht)
19,128.17 52,599.29 81,759.86 27,910.72 16,855.61 27,953.48 26,175.65 23,424.65 18,769.04
Royalty (MMBaht)
2,391.02
6,574.96 10,220.11 3,488.84
2,106.95
3,494.19
3,271.96 2,928.08
2,346.13
Platong + Kaphong + Surat + Plamuk + North Kung + SW. Platong + South Platong + SW Platong_U2
Sales (MMCF)
161,373.79 291,320.34 350,232.46 178,261.20 117,286.25 124,882.95 135,035.80 125,491.57 124,501.98
Value (MMBaht)
9,160.55 18,860.54 42,306.50 35,535.02 24,479.72 26,610.35 27,892.21 21,596.99 19,494.43
Royalty (MMBaht)
1,145.07
2,357.18
5,288.31
4,441.88
3,059.97
3,326.29 3,486.53
2,699.62 2,436.80
Funan + Jakrawan + West Jakrawan + Gomin + Dara
Sales (MMCF)
0.00 669,706.46 930,856.38 177,618.54 101,565.86 80,310.74 80,730.44 86,408.84 96,435.74
Value (MMBaht)
0.00 47,703.06 114,118.41 36,454.21 22,969.80 17,988.16 18,284.51 16,205.81 16,507.54
Royalty (MMBaht)
0.00 5,962.84 14,264.80
4,556.78
2,871.22 2,248.52
2,285.56
2,025.73 2,063.44
Pailin + Morakot
Sales (MMCF)
0.00 81,689.02 1,212,690.63 274,699.68 137,316.85 136,366.95 111,448.07 119,757.24 126,766.58
Value (MMBaht)
0.00
7,329.23 189,198.51 54,671.73 35,813.85 38,151.98 30,855.05 30,335.57 21,961.01
Royalty (MMBaht)
0.00
916.15 23,649.81
6,833.97
4,476.73
4,769.00 3,856.88
3,791.95
2,745.13
Yala
Sales (MMCF)
0.00
0.00 182,606.64 56,143.47 28,976.57 21,415.34 24,083.14 15,452.65 12,724.91
Value (MMBaht)
0.00
0.00 23,118.51 10,820.45
6,020.79 4,508.66
4,943.16
2,647.08
1,994.85
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
2,889.81
1,352.56
752.60
563.58
617.89
330.89
249.36
Bongkot + Bongkot South
Sales (MMCF)
0.00 981,419.17 2,065,079.60 497,845.96 324,506.28 317,757.84 330,447.49 324,546.86 312,592.20
Value (MMBaht)
0.00 76,698.06 326,174.82 115,988.35 80,620.92 79,736.02 73,566.77 59,278.07 62,353.94
Royalty (MMBaht)
0.00
9,587.25 40,771.85 14,498.54
10,077.61
9,967.00
9,195.85
7,409.76
7,794.24
Arthit
Sales (MMCF)
0.00
0.00 371,206.41 215,096.87 81,448.42 79,644.42 77,803.54 80,285.14 79,197.33
Value (MMBaht)
0.00
0.00 55,187.03 38,722.67 19,202.26 18,921.67 18,428.89 16,485.00 14,339.55
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00 6,898.38 4,840.33 2,400.28
2,365.21
2,303.61
2,060.62
1,792.44
Sirikit + Sirikit West + Pru Krathiam
Sales (MMCF)
52,656.31 136,727.29 124,185.67 14,479.51
9,541.05 10,336.74
9,370.63
8,126.02
7,650.43
Value (MMBaht)
1,838.35
7,115.32
7,570.40
792.13
474.72
519.59
513.75
608.33
1,021.57
Royalty (MMBaht)
229.79
898.40
946.30
99.02
59.34
64.95
64.22
76.04
127.70

TOTAL
3,099,293.27
307,450.65
38,449.25
712,944.87
86,002.60
10,750.28
2,409,771.33
294,576.48
36,822.24
1,608,386.35
225,936.31
28,241.65
2,223,632.99
290,231.50
36,278.90
2,200,735.02
408,316.94
51,039.62
341,402.73
54,053.50
6,756.69
5,154,195.40
874,416.96
109,302.11
984,682.13
181,287.06
22,660.88
373,073.66
20,454.15
2,565.75
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Sales Volume, Value and Royalty of Natural Gas
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000
Nam Phong
Sales (MMCF)
26.46 249,578.55
Value (MMBaht)
0.86 14,502.04
Royalty (MMBaht)
0.11
1,812.75
Tantawan
Sales (MMCF)
0.00 71,808.51
Value (MMBaht)
0.00
7,094.31
Royalty (MMBaht)
0.00
718.10
Benchamas+ Maliwan + Jarmjuree
Sales (MMCF)
0.00 43,367.56
Value (MMBaht)
0.00
3,957.16
Royalty (MMBaht)
0.00
494.55
Rajpruek
Sales (MMCF)
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
Sinphuhorm
Sales (MMCF)
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
Lanta + Surin
Sales (MMCF)
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
Yungthong
Sales (MMCF)
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
Chaba
Sales (MMCF)
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
Pakarang + Pakarang South
Sales (MMCF)
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
Burapa
Sales (MMCF)
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
G8/50
Sales (MMCF)
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
TOTAL NATURAL GAS
1,232,100.08 4,515,940.16
Sales (MMCF)
68,848.31 311,585.38
Value (MMBaht)
8,623.97 38,787.94
Royalty (MMBaht)
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2001-2010 2011-2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

127,857.75
17,180.29
2,147.54

10,838.82
2,549.79
318.72

4,854.87
1,081.19
135.15

4,334.41
939.75
117.47

4,391.06
582.74
72.84

4,047.59
463.50
57.94

3,331.08
476.74
59.59

409,260.60
37,776.89
4,722.10

144,858.85
15,824.22
2,153.12

10,461.39
1,775.97
227.66

2,105.86
365.77
45.78

2,379.29
412.02
51.13

4,700.70
631.49
77.55

11,716.50
1,444.00
182.81

2,178.52
286.48
35.70

250,209.63
27,834.26
3,491.85

522,980.56
68,152.04
9,202.07

83,147.11
15,759.84
2,023.91

36,092.18
6,746.42
849.18

30,567.18
5,765.95
721.08

29,999.47
4,567.44
564.46

31,921.84
4,145.93
524.00

28,696.46
4,001.98
491.20

806,772.36
113,096.76
14,870.44

13,354.02
1,728.58
216.07

2,659.05
457.40
57.18

115.26
18.56
2.32

283.68
47.21
5.90

210.38
29.98
3.75

294.99
35.99
4.50

108.38
14.41
1.80

17,025.76
2,332.14
291.52

126,634.77
27,172.40
3,396.55

64,371.59
17,650.43
2,206.30

31,970.07
7,888.58
986.07

38,393.29
9,627.93
1,203.49

44,044.10
7,276.92
909.61

43,327.56
5,183.63
647.95

28,365.09
4,252.98
531.62

377,106.46
79,052.86
9,881.61

3,778.96
652.20
50.30

1,504.56
275.54
18.48

634.00
118.17
7.25

8,844.19
239.58
16.88

785.16
121.14
8.58

653.41
82.99
5.48

787.41
109.75
7.32

16,987.68
1,599.38
114.29

1,672.96
230.44
12.15

7,519.72
1,364.08
76.63

3,005.49
622.26
33.36

3,415.52
713.16
37.75

1,857.97
378.21
19.58

2,398.60
413.65
21.62

1,979.85
305.62
16.01

21,850.10
4,027.43
217.10

3,381.07
464.09
61.91

4,980.68
818.38
105.04

1,524.89
242.02
30.36

746.39
110.37
13.88

892.98
115.04
14.27

2,490.55
273.26
34.54

3,177.68
386.88
47.48

17,194.24
2,410.04
307.48

0.00
0.00
0.00

30,731.51
6,371.32
796.41

25,645.56
5,595.12
699.39

14,872.39
3,450.90
431.36

25,331.34
5,561.30
695.16

28,876.81
5,226.67
653.33

32,548.77
5,335.22
666.90

158,006.38
31,540.53
3,942.57

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

96.44
4.18
0.21

115.67
5.47
0.27

125.08
6.00
0.30

28.64
1.37
0.07

365.84
17.01
0.85

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

73.70
12.78
0.64

358.41
63.20
3.16

432.11
75.99
3.80

8,018,336.78 1,992,467.43 1,070,941.70 1,098,840.81 1,088,938.68 1,103,229.80 1,062,533.44 21,183,328.89
1,109,956.66 410,897.65 250,053.55 258,739.59 240,395.53 204,956.59 187,056.17 3,042,489.42
139,558.87 51,314.70 31,210.78 32,277.71 30,006.81 25,591.65 23,338.55
380,710.97

Sales Volume, Value and Royalty of Condensate
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2012
2013
2014
Erawan
Sales (MBBL)
22,101.94 33,243.95 35,198.46
7,097.75
2,196.06
2,471.06
Value (MMBaht)
12,257.33 18,677.07 66,274.84 22,540.90 6,836.80
7,512.69
Royalty (MMBaht)
1,517.01 2,334.62 8,284.36
2,817.61
854.60
939.09
Baanpot + S Baanpot
Sales (MBBL)
3,111.72
1,691.26
5,633.72
1,909.43
726.84
945.26
Value (MMBaht)
1,613.91
1,058.88 12,874.87
6,072.79 2,260.94 2,864.35
Royalty (MMBaht)
199.92
132.35
1,609.36
759.10
282.62
358.04
Satun + South Satun
Sales (MBBL)
10,286.84 28,642.68 14,296.33
2,454.16
931.52
1,391.12
Value (MMBaht)
4,924.60 15,728.47 25,828.23
7,849.01 2,886.58
4,156.89
Royalty (MMBaht)
643.49
1,966.02 3,228.53
981.13
360.82
519.61
Platong + Kaphong + SW. Platong + South Platong + SW. Platong U2 + Platong U3 + Dara
Sales (MBBL)
8,409.88 11,980.88
737.40 2,844.86 2,406.35
2,477.50
Value (MMBaht)
4,031.58
6,980.73
796.69
9,209.56
7,550.75
7,377.98
Royalty (MMBaht)
496.95
872.56
99.59
1,151.19
943.84
922.25
Funan
Sales (MBBL)
0.00 17,218.76 17,036.36 3,045.05
1,145.80
973.61
Value (MMBaht)
0.00
9,519.40 32,569.72
9,681.20
3,546.81
2,748.22
Royalty (MMBaht)
0.00
1,189.90
4,071.22
1,210.15
443.35
343.53
Jakrawan
Sales (MBBL)
0.00
3,758.65
7,344.75
920.33
1,261.84
759.36
Value (MMBaht)
0.00
2,560.27 14,924.61
2,929.02
3,914.28 2,290.49
Royalty (MMBaht)
0.00
320.01
1,865.58
366.13
489.28
286.31
Surat
Sales (MBBL)
0.00
1,600.38
0.00
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
776.81
0.00
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
97.36
0.00
0.00
0.00
0.00
Gomin
Sales (MBBL)
0.00 3,393.68
6,270.21 2,825.35
983.74
1,058.14
Value (MMBaht)
0.00
2,085.75
10,721.51 8,958.66 3,086.24 3,328.80
Royalty (MMBaht)
0.00
260.69
1,339.03
1,119.83
385.78
416.10
Pladang + Trat + Pladang_PLCPP2
Sales (MBBL)
0.00 2,430.88
9,619.17
1,482.66
1,484.27 2,533.49
Value (MMBaht)
0.00
2,068.41 16,834.41 4,648.49
4,723.68
7,837.63
Royalty (MMBaht)
0.00
258.53
2,104.30
581.06
590.46
979.70
Plamuk
Sales (MBBL)
0.00
146.36
0.90
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
119.60
0.93
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
14.94
0.12
0.00
0.00
0.00
Pailin + Morakot
Sales (MBBL)
0.00 5,290.09 53,958.13
11,113.91 5,784.45 6,356.34
Value (MMBaht)
0.00
4,879.21 107,337.55 35,522.14 18,137.97 19,320.06
Royalty (MMBaht)
0.00
609.51 13,417.19 4,440.27
2,267.25
2,415.01
Arthit
Sales (MBBL)
0.00
0.00 17,395.54
9,667.95 3,382.33 3,428.20
Value (MMBaht)
0.00
0.00 42,412.51 31,438.83 10,841.64 10,474.01
0.00
0.00
5,301.56 3,929.85
1,355.21
1,309.25
Royalty (MMBaht)

2015

2016

2017

TOTAL

1,938.51
3,289.20
411.15

2,279.77
3,397.72
424.71

2,338.27
4,124.32
515.54

86,763.83
132,653.53
16,581.68

1,018.50
1,726.80
215.85

892.31
1,309.15
163.64

967.95
1,674.03
209.25

13,785.26
29,841.80
3,730.21

2,109.30
3,659.29
457.41

1,844.95
2,804.15
350.52

1,658.46
2,913.23
364.15

53,328.51
65,825.84
8,228.19

4,797.41
8,244.47
1,030.56

4,882.91
7,133.15
891.64

5,028.67
8,797.40
1,099.68

35,155.98
56,090.73
7,011.31

1,288.32
2,151.84
268.98

1,279.61
1,919.73
239.97

1,104.32
1,979.82
247.48

43,091.82
64,116.75
8,014.57

814.27
1,409.62
176.20

749.51
1,103.56
137.94

1,245.76
2,160.84
270.11

16,854.48
31,292.68
3,911.56

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

922.75
1,602.25
200.28

1,303.90
1,943.52
242.94

1,390.89
2,413.13
301.64

18,148.66
34,139.86
4,266.29

1,575.45
2,576.55
322.07

2,401.30
3,564.86
445.61

2,058.81
3,658.00
457.25

23,586.03
45,912.02
5,738.99

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5,187.79
8,707.97
1,088.50

5,548.97
8,260.37
1,032.55

5,755.59
10,173.34
1,271.67

98,995.27
212,338.61
26,541.94

3,438.94
5,769.68
721.21

3,417.65
5,077.93
634.74

3,547.12
6,232.58
779.07

44,277.73
112,247.17
14,030.90

1,600.38
776.81
97.36

147.27
120.53
15.05
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Sales Volume, Value and Royalty of Condensate
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2012
Bongkot + Bongkot South
Sales (MBBL)
0.00 23,803.66 64,439.47 17,647.23
Value (MMBaht)
0.00 15,768.02 121,455.44 55,553.63
Royalty (MMBaht)
0.00
1,970.98 15,181.93 6,944.20
Sinphuhorm
Sales (MBBL)
0.00
0.00
660.75
295.12
Value (MMBaht)
0.00
0.00
1,502.86
909.55
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
187.86
113.69
Pakarang
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.00
1,282.56
Value (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
4,170.59
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
521.32
G8/50
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
TOTAL CONDENSATE
43,910.39 133,201.24 232,591.19 62,586.36
Sales (MBBL)
22,827.42 80,222.62 453,534.16 199,484.35
Value (MMBaht)
2,857.37 10,027.47 56,690.61 24,935.54
Royalty (MMBaht)
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2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

11,859.97
36,504.58
4,563.07

10,530.39
31,291.30
3,911.41

10,102.61
16,768.22
2,096.03

9,749.62
13,855.13
1,731.89

9,529.89
16,419.62
2,052.45

157,662.85
307,615.94
38,451.97

139.39
410.71
51.34

151.32
452.38
56.55

168.07
280.69
35.09

159.22
236.97
29.62

91.43
161.79
20.22

1,665.30
3,954.95
494.37

1,083.47
3,422.08
427.76

1,160.24
3,630.23
453.78

1,223.51
2,136.91
267.11

1,039.85
1,574.83
196.85

849.42
1,540.04
192.50

6,639.04
16,474.67
2,059.33

18.00
29.37
1.47

18.00
29.37
1.47

35,584.58
62,277.52
7,782.49

645,630.76
1,136,258.70
142,032.56

33,386.03
104,123.04
13,015.38

34,236.02
103,285.03
12,910.63

34,585.41
58,323.50
7,290.44

35,549.57
52,181.06
6,522.63

Sales Volume, Value and Royalty of Crude Oil (and LPG*)
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2012
Sirikit (LPG)
Sales (MMKG) *
41.10
1,018.18
946.74
179.03
Value (MMBaht)
251.51
6,856.25
9,831.40
1,684.41
Royalty (MMBaht)
31.44
857.02
1,228.93
210.55
Platong
Sales (MBBL)
0.00
0.00 4,086.90
35.91
Value (MMBaht)
0.00
0.00
6,551.73
119.12
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
818.97
14.89
Kapong
Sales (MBBL)
0.00
0.00 8,590.03
2,882.75
Value (MMBaht)
0.00
0.00 20,067.58 9,600.90
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00 2,508.45
1,200.11
Plamuk
Sales (MBBL)
0.00
0.00 48,122.25 11,024.43
Value (MMBaht)
0.00
0.00 107,806.51 37,287.57
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00 13,475.81 4,660.95
Surat
Sales (MBBL)
0.00
0.00
6,779.13
2,708.73
Value (MMBaht)
0.00
0.00 15,238.54
9,148.30
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
1,904.82
1,143.54
Yala
Sales (MBBL)
0.00
0.00 28,544.08
5,277.35
Value (MMBaht)
0.00
0.00 66,627.53 17,782.80
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00 8,328.44
2,222.85
Pladang + Trat + Satun
Sales (MBBL)
0.00
0.00
210.73
1.31
Value (MMBaht)
0.00
0.00
499.72
4.40
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
62.47
0.55
Jasmine
Sales (MBBL)
0.00
0.00 33,150.69 11,320.91
Value (MMBaht)
0.00
0.00 77,055.89 36,696.72
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
9,631.99
4,587.09
Sirikit et al.
Sales (MBBL)
50,191.72 77,141.28 72,352.20 18,574.40
Value (MMBaht)
24,559.24 40,821.30 129,679.21 58,103.65
Royalty (MMBaht)
3,069.90
5,102.71 16,209.90
7,262.96
Nang Nuan
Sales (MBBL)
475.75
4,030.71
1,124.11
0.00
Value (MMBaht)
156.14
1,897.89
2,553.78
0.00
Royalty (MMBaht)
19.52
237.22
319.22
0.00
Kamphang Saen + U-Thong + Sangkrajai
Sales (MBBL)
0.00
3,097.05
1,915.24
278.85
Value (MMBaht)
0.00
1,320.56
3,155.16
879.04
Royalty (MMBaht)
0.00
65.54
157.75
43.95
Bung Ya + Bung Muang + Nong Sa
Sales (MBBL)
0.00
1,247.72
4,128.91
1,090.56
Value (MMBaht)
0.00
659.69
7,890.72 3,468.59
0.00
32.96
394.54
173.43
Royalty (MMBaht)

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

97.68
914.42
114.30

93.50
927.05
115.88

96.53
1,275.96
159.50

96.73
1,338.80
167.35

88.98
1,230.52
153.82

2,658.47
24,310.32
3,038.77

9.89
32.97
4.12

70.71
193.46
24.18

332.21
547.41
68.43

290.48
412.70
51.59

657.11
1,190.92
148.87

5,483.21
9,048.32
1,131.04

887.80
2,939.68
367.46

718.90
2,366.72
295.84

1,910.50
3,079.01
384.88

3,092.99
4,459.84
557.48

2,618.17
4,829.33
603.67

20,701.14
47,343.07
5,917.88

7,161.39
23,875.41
2,984.43

5,484.01
17,754.13
2,219.27

4,209.56
7,392.28
924.04

3,790.77
5,651.74
706.47

3,680.12
6,720.50
840.06

83,472.52
206,488.15
25,811.02

570.47
1,911.59
238.95

1,133.41
3,594.60
449.33

643.58
1,139.75
142.47

294.56
436.56
54.57

193.46
358.33
44.79

12,323.34
31,827.67
3,978.46

1,927.79
6,385.38
798.17

1,261.31
3,865.45
483.18

2,050.61
3,532.86
441.61

2,085.97
3,155.12
394.39

1,547.87
2,863.51
357.94

42,694.97
104,212.65
13,026.58

0.00
0.00
0.00

19.72
52.31
6.54

30.81
53.30
6.66

93.76
148.51
18.56

73.33
137.43
17.18

429.65
895.68
111.96

4,830.23
15,574.08
1,946.76

5,085.87
16,112.45
2,014.06

4,524.47
7,946.68
993.34

4,870.65
6,974.69
871.84

4,429.34
7,968.79
996.10

68,212.16
168,329.30
21,041.16

11,953.53
35,757.07
4,469.63

10,162.57
29,220.38
3,652.55

10,592.81
16,733.37
2,091.67

10,020.90
13,645.05
1,705.63

9,460.38
15,687.83
1,960.98

220,258.07
339,647.85
42,456.03

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

120.19
362.68
18.13

97.35
284.35
14.22

140.98
226.16
11.31

134.48
173.38
8.67

92.49
155.39
7.77

5,876.62
6,556.72
327.35

625.12
1,895.19
94.76

550.14
1,616.83
80.84

520.71
851.52
42.58

526.00
694.55
34.73

415.34
714.26
35.71

9,104.49
17,791.34
889.54

5,154.82
4,451.67
556.44
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Sales Volume, Value and Royalty of Crude Oil (and LPG*)
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2012
Wichian Buri + Nasanun + WBEXT-3 + POE Na sanun East
Sales (MBBL)
0.00
444.41 8,992.08
1,417.02
Value (MMBaht)
0.00
215.18 19,322.10 4,338.98
Royalty (MMBaht)
0.00
10.57
1,273.01
219.96
Tantawan
Sales (MBBL)
0.00 8,482.93 19,539.55
2,444.81
Value (MMBaht)
0.00
6,977.77 37,445.60 8,462.50
Royalty (MMBaht)
0.00
872.84
5,087.72
1,097.53
Benchamas + Maliwan + Jarmjuree
Sales (MBBL)
0.00
9,576.23 141,791.08 18,310.73
Value (MMBaht)
0.00 11,419.23 280,003.69 62,454.86
Royalty (MMBaht)
0.00
1,490.29 38,033.79 8,048.59
Rajapruek + Lanta + Surin
Sales (MBBL)
0.00
0.00 14,332.96
5,549.91
Value (MMBaht)
0.00
0.00 35,254.35 19,010.35
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00 3,428.03
1,481.19
Bauluang
Sales (MBBL)
0.00
0.00
7,152.53 5,486.63
Value (MMBaht)
0.00
0.00 13,923.21 17,707.15
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
1,168.01
1,452.45
Songkhla
Sales (MBBL)
0.00
0.00
4,487.75 10,018.32
Value (MMBaht)
0.00
0.00
9,258.02 32,273.85
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
716.86
3,192.10
Yungthong
Sales (MBBL)
0.00
0.00
629.05
1,752.70
Value (MMBaht)
0.00
0.00
1,563.66 6,090.49
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
83.51
367.85
Chaba
Sales (MBBL)
0.00
0.00
3,115.29
1,457.51
Value (MMBaht)
0.00
0.00
7,518.19 5,059.49
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
1,007.83
656.08
North Kung
Sales (MBBL)
0.00
0.00
228.77
959.43
Value (MMBaht)
0.00
0.00
568.72
3,185.96
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
71.09
398.25
Arunothai
Sales (MBBL)
0.00
0.00
8.39
13.83
Value (MMBaht)
0.00
0.00
20.14
42.94
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
1.01
2.15
Burapa
Sales (MBBL)
0.00
0.00
86.88
221.87
Value (MMBaht)
0.00
0.00
197.50
704.81
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
9.87
35.24
L53A + L53D + L53G
Sales (MBBL)
0.00
0.00
28.68
508.69
Value (MMBaht)
0.00
0.00
61.67
1,592.26
0.00
0.00
3.08
79.61
Royalty (MMBaht)
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2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

458.42
1,331.63
66.58

1,303.50
3,544.94
197.33

1,781.74
2,822.30
168.80

1,315.51
1,628.80
89.90

578.77
956.13
48.76

16,291.46
34,160.05
2,074.91

1,032.79
3,542.99
451.02

575.78
1,856.10
235.51

772.92
1,348.11
165.21

1,125.11
1,668.32
212.73

510.34
918.15
114.46

34,484.21
62,219.54
8,237.02

8,660.13
29,034.14
3,652.97

8,984.70
29,611.90
3,703.12

8,239.93
14,448.81
1,782.71

7,837.70
11,254.98
1,426.16

7,769.00
13,997.49
1,722.97

211,169.49
452,225.10
59,860.60

1,922.68
6,478.74
444.55

2,524.84
7,999.52
581.04

2,617.77
4,580.97
335.67

2,378.88
3,418.90
244.15

2,295.66
4,155.70
286.83

31,622.70
80,898.54
6,801.47

4,361.89
13,945.16
1,237.37

4,454.82
13,423.88
1,207.28

4,216.12
7,272.27
655.43

2,836.29
3,772.41
300.93

3,324.90
5,826.93
469.31

31,833.18
75,871.02
6,490.78

7,971.45
25,301.71
2,761.00

5,035.97
15,687.44
1,460.58

4,699.14
7,841.17
729.26

4,644.74
6,104.86
567.48

3,306.22
6,082.30
467.70

40,163.59
102,549.34
9,894.97

646.67
2,124.77
126.60

631.25
2,084.84
117.51

357.99
646.98
37.42

578.13
940.03
52.19

482.84
905.41
51.54

5,078.64
14,356.19
836.61

376.02
1,242.27
156.64

493.57
1,608.14
203.43

336.94
608.41
76.31

974.05
1,523.03
193.10

937.62
1,776.55
217.56

7,690.99
19,336.08
2,510.94

216.40
716.08
89.51

191.53
622.36
77.80

242.56
368.17
46.02

345.94
473.73
59.22

69.13
124.24
15.53

2,253.75
6,059.27
757.41

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

218.24
662.30
33.12

210.09
632.53
31.63

189.11
312.71
15.64

200.13
270.84
13.54

49.51
87.63
4.38

1,175.83
2,868.32
143.42

323.68
950.14
47.51

239.45
687.44
34.37

221.50
342.11
17.11

189.06
243.30
12.16

185.12
308.93
15.45

1,696.17
4,185.83
209.29

22.22
63.08
3.15

Sales Volume, Value and Royalty of Crude Oil (and LPG*)
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010
Bung Krathiam
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.70
Value (MMBaht)
0.00
0.00
1.63
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.08
L33
Sales (MBBL)
0.00
0.00
41.73
Value (MMBaht)
0.00
0.00
96.62
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
4.83
Nong Phuk Chi
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
SW. Platong
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Pakarang
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Manora
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Wang Phai Sung
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Wassana
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Nong Yao
Sales (MBBL)
0.00
0.00
0.00
Value (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
0.00
TOTAL CRUDE OIL
50,667.47 104,020.34 409,439.68
Sales (MBBL)**
24,966.89 70,167.87 852,192.86
Value (MMBaht)
3,120.86
8,669.15 105,930.00
Royalty (MMBaht)
GRAND TOTAL
116,642.62 461,975.87 2,415,683.68
TOTAL VALUE
14,602.20 57,484.56 302,179.48
TOTAL ROYALTY

2011-2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.22
7.10
0.36

1.02
3.09
0.15

0.65
1.74
0.09

0.00
0.00
0.00

0.70
0.93
0.05

0.16
0.28
0.01

5.45
14.77
0.74

109.98
326.66
16.33

17.31
50.02
2.50

16.32
45.47
2.27

14.58
22.64
1.13

11.73
14.87
0.74

67.14
117.47
5.87

278.78
673.75
33.69

5.53
16.98
0.85

65.37
198.73
9.94

44.19
130.66
6.53

108.36
171.20
8.56

193.69
265.92
13.30

229.18
386.79
19.34

646.33
1,170.27
58.51

12.02
39.76
4.97

0.00
0.00
0.00

0.44
0.92
0.12

172.65
302.53
37.82

174.79
275.97
34.50

179.77
325.37
40.67

539.66
944.55
118.07

4.09
13.48
1.69

0.00
0.00
0.00

11.62
34.24
4.28

578.25
952.92
119.11

1,955.67
2,943.22
367.90

2,208.12
4,071.67
508.96

4,757.75
8,015.54
1,001.94

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

103.83
202.03
11.17

5,144.16
8,587.87
798.84

3,982.12
5,441.49
462.83

2,554.71
4,701.87
352.87

11,784.82
18,933.26
1,625.71

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

18.35
26.00
1.30

75.10
110.16
5.51

51.29
89.06
4.45

144.74
225.21
11.26

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

288.40
317.74
24.75

2,907.14
2,647.60
206.33

1,520.38
2,286.23
171.13

4,715.92
5,251.58
402.21

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

846.04
1,242.93
82.54

3,639.43
5,120.81
428.14

3,186.74
5,869.54
467.33

7,672.21
12,233.27
978.01

101,470.49
336,103.11
38,576.05

54,358.47
175,230.24
20,116.17

49,406.54
154,161.87
17,229.92

55,802.75
94,994.15
10,370.09

60,566.45
85,211.13
9,262.13

52,674.17
94,844.56
10,152.00

938,406.34
1,887,872.69
223,426.36

946,485.11
114,826.29

529,406.84
64,342.34

516,186.48
62,418.26

393,713.18
47,667.33

342,348.79
41,376.41

344,178.24
41,273.03

6,066,620.82
746,169.90

หมายเหตุ
** ปริมาณขายเฉพาะ Crude ไม่รวม LPG
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2017 PRODUCTION (MONTHLY)
ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในปี 2560 (รายเดือน)
Annual Production of Natural Gas in 2017 (MMSCF)

Operator

Block

Field

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

CTEP

10-13 10A 11A

Erawan Group U1235

39,616.63

35,657.20

40,044.85

39,652.31

43,528.66

40,816.09

39,806.42

CTEP

B 12/27

Pailin

11,664.17

7,778.77

11,282.81

9,098.43

11,576.26

12,085.99

9,709.62

Chevron Pattani

G 4/48

Yung Thong

124.73

133.28

157.05

157.07

71.75

38.68

156.41

PTTEP

15-16

Bongkot

19,712.19

17,252.43

18,896.81

15,780.05

16,167.97

10,673.39

13,009.68

PTTEP

16-17

Bongkot South

12,609.75

10,880.47

14,066.87

7,209.53

13,530.86

13,187.99

13,024.28

PTTEP

14A-16A

Arthit

7,610.38

6,371.31

7,666.27

7,531.83

7,448.67

7,766.28

6,536.16

PTTEP Inter

G8/50

G8/50

41.59

0

0

0

263.03

77.15

142.91

COTL

B 8/32

Benchamas Tantawan

4,039.74

3,755.71

4,028.52

3,199.79

3,492.29

3,260.86

3,285.31

COTL

9A

Rajapreuk

23.02

25.91

22.22

18.40

8.48

16.91

-

COTL

G 4/43

Lanta Surin

83.52

74.47

82.84

71.10

83.91

65.06

89.34

95,525.70

81,929.55

96,248.23

82,718.51

96,171.89

87,988.40

85,760.12

Total Offshore
PTTEP Siam

S1

Sirikit et al.

1,838.22

1,677.53

1,793.30

1,389.67

1,368.88

872.09

1,352.66

EMEPKI

E5

Namphong

317.68

285.43

317.85

276.05

262.75

259.97

275.66

PTTEP SP

EU1, E5

Sinphuhorm

4,023.10

3,563.52

3,560.79

2,987.93

1,235.59

1,915.66

1,449.64

Siam Moeco

L 11/43

Burapa

11.06

11.18

12.74

7.30

1.95

0.01

-

Total Onshore

6,190.06

5,537.65

5,684.69

4,660.94

2,869.17

3,047.73

3,077.96

Grand Total

101,715.76

87,467.20 101,932.92

87,379.46

99,041.06

91,036.13

88,838.08

หมายเหตุ : แหล่งราชพฤกษ์หยุดผลิตในเดือนกรกฎาคม 2560
แหล่งทานตะวันหยุดผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2560
แหล่ง G8/50 หยุดผลิตชั่วคราวตั้งแต่เดือนกันยายน 2560
แหล่งบูรพาหยุดผลิตชั่วคราวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560
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Annual Production of Natural Gas in 2017 (MMSCF)
Aug-17

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

41,364.02

37,579.87

40,372.66

42,537.51

40,093.35 481,069.59

83,898,536.52

40,089.13

1,318.00

11,246.56

11,536.29

12,889.71

13,011.72

12,565.61 134,445.94

23,447,371.76

11,203.83

368.35

148.58

121.24

107.53

52.46

1,300.04

226,726.80

108.34

3.56

17,576.35

16,028.09

18,574.85

18,960.16

18,070.51 200,702.48

35,002,512.98

16,725.21

549.87

13,379.49

13,384.75

14,484.10

13,298.06

12,072.10

151,128.24

26,356,764.88

12,594.02

414.05

6,928.70

7,739.05

8,769.43

7,625.98

7,153.48

89,147.54

15,547,330.63

7,428.96

244.24

44.52

0

0

0

0

569.20

99,267.78

0

1.56

3,300.71

3,089.10

3,113.21

2,900.81

2,890.81

40,356.86

7,038,235.83

3,363.07

110.57

-

-

-

-

-

114.94

20,045.19

9.58

0.31

102.95

66.36

57.93

63.47

60.61

901.56

157,231.37

75.13

2.47

94,091.88

89,544.75

98,369.41

98,450.18

92,937.74 1,099,736.37

191,794,023.74

91,644.70

3,012.98

1,212.30

1,176.26

1,266.41

1,186.80

1,169.12

16,303.25

2,843,286.42

1,358.60

44.67

275.81

199.42

300.48

283.51

262.96

3,317.57

578,584.20

276.46

9.09

1,268.20

2,286.20

3,155.48

1,850.80

1,214.95

28,511.85

4,972,467.15

2,375.99

78.11

-

-

-

-

-

44.24

7,714.58

3.69

0.12

2,756.32

3,661.88

4,722.38

3,321.10

2,647.03

48,176.91

8,402,052.35

4,014.74

131.99

95,584.77 1,147,913.28

200,196,076.09

95,659.44

3,144.97

96,848.20

93,206.63 103,091.79 101,771.28

TOTAL

31.28

CRUDE EQ.(BOE)

Avg.MMSCF/Month

Avg., MMSCFD
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Annual Production of Condensate in 2017 (BBL)
Operator

Block

Field

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

1,395,528

1,240,218

1,335,559

1,294,523

1,460,838

1,530,248

1,466,382

CTEP

10-13 10A 11A

Erawan Group U1235

CTEP

B 12/27

Pailin

482,158

339,601

480,482

388,284

513,379

525,586

456,346

PTTEP

15-16

Bongkot

470,194

447,799

479,277

446,565

470,328

314,493

424,228

PTTEP

16-17

Bongkot South

336,147

308,431

360,959

189,886

358,465

358,627

366,125

PTTEP

14A-16A

Arthit

287,507

256,618

285,390

314,451

286,087

343,093

302,185

PTTEP Inter

G8/50

G8/50

1,783

-

0

0

11,472

2,198

3,939

2,973,318

2,592,667

2,941,667

2,633,710

3,100,569

3,074,245

3,019,205

13,611

12,331

12,355

7,547

2,563

7,526

2,896

13,611

12,331

12,355

7,547

2,563

7,526

2,896

2,986,929

2,604,998

2,954,021

2,641,256

3,103,132

3,081,772

3,022,101

Total Offshore
PTTEP SP

EU1, E5
Total Onshore
Grand Total
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Sinphuhorm

Annual Production of Condensate in 2017 (BBL)
Aug-17

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

TOTAL

1,471,735

1,358,664

1,477,217

1,548,498

1,485,051 17,064,461

541,640

540,479

558,113

554,196

526,087

470,800

471,479

508,228

498,996

359,861

349,364

344,537

301,293

315,824

935

CRUDE EQ.(BOE)

Avg.BBL/Month

Avg., BBLD

15,521,834

1,422,038

46,752

5,906,351

5,372,417

492,196

16,182

485,409

5,487,795

4,991,698

457,316

15,035

334,973

303,170

3,970,545

3,611,608

330,879

10,878

316,023

272,262

271,021

3,551,754

3,230,675

295,980

9,731

0

0

0

0

20,327

18,489

1,694

56

3,146,263

3,035,810

3,204,117

3,208,925

3,070,738 36,001,233

32,746,722

3,000,103

98,634

4,749

8,960

9,384

4,624

4,242

90,788

82,581

7,566

249

4,749

8,960

9,384

4,624

4,242

90,788

82,581

7,566

248.73

3,151,013

3,044,770

3,213,501

3,213,549

3,074,980 36,092,022

32,829,303

3,007,668

98,882
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Annual Production of Oil in 2017 (BBL)
Operator
CTEP

Block

Field

10-13 10A 11A Erawan Group U1235

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

970,436

876,611

975,921

990,497

887,502

547,689

862,141

54,099

38,134

36,914

32,033

18,841

13,060

24,862

805,923

764,228

915,310

725,229

840,682

848,168

805,039

3,674

2,453

3,544

6,105

1,666

1,306

-

Chevron Pattani G 4/48

Yung Thong

COTL

B 8/32

Benchamas Tantawan

COTL

9A

Rajapreuk

COTL

G 4/43

Lanta Surin

178,486

129,339

144,880

160,652

212,433

192,920

205,902

MP B5

B 5/27

Jasmine Banyen

375,415

326,654

348,442

330,557

381,113

352,293

352,997

MP G1

G 1/48

Manora

260,680

261,581

242,471

228,287

208,850

185,568

181,013

MP G11

G 11/48

Nongyao

264,195

235,505

242,318

232,706

232,965

244,103

298,468

Kris

G 10/48

Wassana

177,420

140,007

147,784

131,244

128,616

128,356

121,644

OPHIR

B 8/38

Bualuang

269,462

239,491

260,904

222,939

237,368

237,034

246,315

CEC

G 5/43

Songkla

316,315

281,715

306,380

285,791

273,132

280,985

283,402

3,676,105

3,295,718

3,624,869

3,346,040

3,423,168

3,031,482

3,381,783

899,665

804,413

864,833

835,432

842,321

558,873

831,580

Total Offshore
PTTEP Siam

S1

Sirikit et al.

PTTEP Inter

PTTEP 1

Kampangsaen U-Thong Sangkajai

9,166

7,412

7,854

7,013

8,863

11,253

11,053

PTTEP Inter

L 22/43

Wangphaisung

8,205

5,439

5,741

7,082

6,227

2,417

1,445

PTTEP Inter

L 53/43

Bungkrathiam

0

0

0

0

0

0

0

PTTEP Inter

L 54/43

Nongpakchi

21,030

18,651

17,766

19,686

20,203

19,139

22,502

SINO US.

NC

Bungya Bungmuang

20,894

18,295

18,606

17,343

17,673

15,749

18,086

CNPCHK

L 21/43

Bungya West, Nongsa, Bungmuang
South, Bungya North

20,637

18,388

18,903

17,308

16,671

13,129

18,748

ECOE

SW1

Wichinburi, Nasanun, Srithep

3,065

2,609

2,820

2,662

2,677

2,504

2,620

ECOR

L 33/43

L33

816

6,618

12,115

14,221

4,282

589

608

ECOR

L 44/43

Nasanun East, Borang North,
Wichienburi Extention,
Wichienburi Extention East,
Tha-Rong East

92,403

70,931

70,620

53,594

47,758

49,862

40,582

POS

L 53/48

L53

17,250

14,016

14,117

14,445

18,578

16,551

16,913

Siam Moeco

L 11/43

Burapa

11,964

12,235

13,752

8,154

2,684

43

0

Total Onshore

1,105,095

979,007

1,047,127

996,940

987,937

690,109

964,137

Grand Total

4,781,201

4,274,725

4,671,995

4,342,980

4,411,105

3,721,590

4,345,919

Fang

21,876

19,526

21,021

19,744

20,839

20,854

21,631

Sirikit (LPG, Ton)

8,994

8,009

8,539

7,841

8,163

5,054

7,557

หมายเหตุ : แหล่งราชพฤกษ์หยุดผลิตในเดือนกรกฎาคม 2560
แหล่งทานตะวันหยุดผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2560
แหล่งบูรพาหยุดผลิตชั่วคราวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560
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Annual Production of Oil in 2017 (BBL)
Aug-17

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

TOTAL

Avg.BBL/Month

Avg., BBLD

947,580

946,710

1,002,831

943,802

1,013,739

10,965,459

913,788

30,042

19,590

12,399

23,689

15,780

13,856

303,257

25,271

831

734,030

711,222

685,943

588,342

595,968

9,020,084

751,674

24,713

-

-

-

-

-

18,748

1,562

51

208,104

184,665

216,114

148,350

189,206

2,171,051

180,921

5,948

370,859

370,471

391,582

364,309

371,441

4,336,133

361,344

11,880

163,250

192,919

191,081

248,292

261,239

2,625,230

218,769

7,192

298,766

268,788

274,614

252,913

266,739

3,112,080

259,340

8,526

138,626

134,282

134,231

103,161

149,948

1,635,319

136,277

4,480

272,946

269,116

293,223

265,457

267,548

3,081,803

256,817

8,443

276,430

255,195

265,633

247,775

249,790

3,322,543

276,879

9,103

3,430,181

3,345,767

3,478,940

3,178,182

3,379,474

40,591,707

3,382,642

111,210

812,349

754,280

760,180

749,046

760,535

9,473,509

789,459

25,955

5,950

6,012

5,937

5,460

4,457

90,431

7,536

248

2,097

2,928

2,366

1,915

2,153

48,015

4,001

132

0

0

0

0

0

0

0

0

21,193

20,590

19,207

15,062

13,074

228,101

19,008

625

18,752

18,195

17,413

16,584

17,244

214,834

17,903

589

19,028

20,265

21,137

19,475

19,985

223,673

18,639

613

2,597

2,447

2,704

2,698

2,570

31,973

2,664

88

663

646

698

764

1,294

43,315

3,610

119

31,241

28,613

27,949

36,051

48,119

597,722

49,810

1,638

15,904

15,088

15,695

13,379

14,096

186,035

15,503

510

0

0

0

0

0

48,832

4,069

134

929,774

869,064

873,286

860,434

883,529

11,186,439

932,203

30,648

4,359,955

4,214,830

4,352,226

4,038,616

4,263,003

51,778,147

4,314,846

141,858

21,931

21,157

22,041

21,407

22,716

254,744

21,229

698

7,056

6,680

7,249

7,040

6,666

88,848

727,157
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Average Daily Production Of Natural Gas in the Year 2011 - 2017

Offshore
Onshore

Average Daily Production Of Condensate in the Year 2011 - 2017

Offshore
Onshore

Average Daily Production Of Crude Oil in the Year 2011 - 2017

Offshore
Onshore
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PETROLEUM CONCESSIONAIRES IN THAILAND
บริษทั ผูร้ บั สัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย

บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย

1. บริษัท อพิโก แอลแอลซี
2. บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ�ำกัด
ชัน้ 14 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้ อง 14-08
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2659-5805 โทรสาร : 0-2659-5810
3.
4.
5.
6.

บริษัท เชลล์ อินทีเกรทเต็ด แก๊ ส ไทยแลนด์ พีทอี ี ลิมเิ ต็ด
บริษัท บีจี เอเชีย อิงค์
บริษัท ไทยเอนเนอร์ จี จ�ำกัด
บริษัท ปิ โตรเลียม รี ซอสเซส (ไทยแลนด์ ) พีทวี าย ลิมเิ ต็ด
10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2262-6000 โทรสาร : 0-2249-8337

Petroleum Concessionaires in Thailand

1. Apico LLC
2. Apico (Khorat) Limited
14th Floor, Empire Tower Building, Suite 14-08
195 South Sathorn Road, Kwang Yannawa, Khet Sathorn,
Bangkok 10120
Tel : 0-2659-5805 Fax : 0-2659-5810
3.
4.
5.
6.

Shell Integrated Gas Thailand Pte Limited
BG Asia Inc. Ltd.
Thai Energy Co., Ltd.
Petroleum Resources (Thailand) Pty Limited
10 Soonthornkosa Rd. Khet Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 0-2262-6000 Fax : 0-2249-8337

7. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
8. บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
9. บริษัท เชฟรอน ปั ตตานี จ�ำกัด
10. บริษัท เชฟรอน บล็อก บี 8 32 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
11. บริษัท เชฟรอน ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
12. บริษัท Chevron Blocks 5 & 6 Ltd.
13. บริษัท Chevron Overseas Petroleum (Thailand) Ltd.
14. บริษัท B8/32 Partners Ltd.
อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์ คพลาซ่า 19 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2545-5555 โทรสาร : 0-2545-5554, 0-2545-5352

7. Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
8. Chevron Offshore (Thailand) Ltd.
9. Chevron Pattani, Ltd.
10. Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd.
11. Chevron Petroleum (Thailand) Ltd.
12. Chevron Blocks 5 & 6 Ltd.
13. Chevron Overseas Petroleum Thailand Ltd.
14. B8/32 Partners Ltd.
Tower III, SCB Park Plaza 19 Ratchadapisek Road
Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : 0-2545-5555 Fax : 0-2545-5554, 0-2545-5352

15. บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์ โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น
โคราช อิงค์ ชัน้ 11 3195/16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2262-4000, 0-2661-3100 โทรสาร : 0-2262-4805

15. ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
11th 3195/16, Rama IV Road, Kwang Klong Toey,
Khet Klong Toey, Bangkok 10110
Tel : 0-2262-4000, 0-2661-3100 Fax : 0-2262-4805

16. บริษัท คริสเอ็นเนอร์ ย่ ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ ) ลิมเิ ต็ด
17. บริษัท คริสเอ็นเนอร์ ย่ ี จี10 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชัน้ 7 แอทธินี ทาวเวอร์ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2309-5799 โทรสาร : 0-2309-5798

16. KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.
17. KrisEnergy G10 (Thailand) Limited
7th Floor, Athenee Tower, 63 Wireless Road
Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
Tel : 0-2309-5799 Fax : 0-2309- 5798
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18. บริษัท Idemitsu Kosan Co., Ltd.
18. Idemitsu Kosan Co., Ltd.
อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์ คพลาซ่า 19 ถนนรัชดาภิเษก
Tower III, SCB Park Plaza 19 Ratchadapisek Road
Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2545-5555 โทรสาร : 0-2545-5554, 0-2545-5352
Tel : 0-2545-5555 Fax : 0-2545-5554, 0-2545-5352
19. มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมเิ ต็ด
20. บริษัท โมเอโกะ ไทยแลนด์ จ�ำกัด
21. บริษัท โมเอโกะ ไทย ออยล์ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
22. บริษัท สยาม โมเอโกะ จ�ำกัด
ชัน้ 31 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-7520 โทรสาร : 0-2677-7527

19. Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
20. Moeco Thailand Co., Ltd.
21. MOECO Thai Oil Development Co., Ltd.
22. Siam Moeco Co., Ltd.
31st Floor, Q House Lumpini Building, 1 South Sathorn Road,
Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 0-2677-7520 Fax : 0-2677-7527

23. บริษทั ซี อี ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล ลิมเิ ต็ด (สาขาประเทศไทย) 23. CEC International, Ltd. (Thailand Branch)
ชัน้ 39 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ห้ อง 3901-3904
39th Floor, Exchange Tower, Unit 3901-3904 388
Sukhumvit Road, Kwang Klongtoey, Khet Klongtoey,
388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
Bangkok 10110
กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2610-0555 Fax : 0-2610-0541
โทรศัพท์ : 0-2610-0555 โทรสาร : 0-2610-0541
24. บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.
25. Tap Energy (Thailand) Pty Ltd.
ชัน้ 2 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี, ห้ อง บี 205
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2617-6107 โทรสาร : 0-2617-6104

24. Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.
25. Tap Energy (Thailand) Pty Ltd.
2nd floor Suntowers Building B, Unit B205
123 Vibhavadi-Rangsit Road, Kwang Chomphon
Khet Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : 0-2617-6107 Fax : 0-2617-6104

26. บริษัท ออเร้ นจ์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จ�ำกัด
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 6, 19-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2537-4000, 0-2537-4376 โทรสาร : 0-2537-4308

26. Orange Energy Limited
555/1 Energy complex, Building A, 6th, 19th-36th Floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Kwang Chatuchak,
Khet Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : 0-2537-4000, 0-2537-4376 Fax : 0-2537-4308

27. บริษัท อีโค่ โอเรี ยนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์ ) ลิมเิ ต็ด
28. บริษัท อีโค่ โอเรี ยนท์ รี ซอสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน12
้ ห้ อง 1203
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-1126-9 โทรสาร : 0-2937-1130

27. Eco Orient Energy (Thailand) Limited
28. Eco Orient Resources (Thailand) Limited
12th Floor, Rasa Tower II,Unit No.1203, 555
Phaholyothin Road, Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel : 0-2937-1126-9 Fax : 0-2937-1130

29. บริษัท แพน โอเรี ยนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมเิ ต็ด
อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน17
้ ห้ อง 1702
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-1138-40 โทรสาร : 0-2937-0841
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29. Pan Orient Energy (Siam) Limited
17th Floor, Rasa Tower II,Unit No.1702, 555
Phaholyothin Road, Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel : 0-2937-1138-40 Fax : 0-2937-0841
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30. บริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
31. บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
32. บริษัท เอ็มพี จี6 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
33. บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชัน้ 31 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2792-9777 โทรสาร : 0-2792-9742, 02-792-9741

30. MP B5 (Thailand) Limited
31. MP G1 (Thailand) Limited
32. MP G6 (Thailand) Limited
33. MP G11 (Thailand) Limited
31st Floor, Shinawatra Tower III
1010, Vibhavadi Rangsit Road, Kwang Chatuchak
Khet Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : 0-2792-9777 Fax : 0-2792-9742, 0-2792-9741

34. บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)  
35. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด
36. บริษัท ปตท.สผ. สยาม จ�ำกัด
37. บริษัท ปตท.สผ.จี7 จ�ำกัด
38. บริษัท พีทที อี ีพี เอสพี ลิมเิ ต็ด
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 6, 19-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2537-4000 โทรสาร : 0-2537-4333, 0-2537-4444

34. PTT Exploration and Production Public Company Limited
35. PTTEP International Limited
36. PTTEP Siam Ltd.
37. PTTEP G7 Limited
38. PTTEP SP Limited
555/1 Energy complex, Building A, 6th, 19th-36th Floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel : 0-2537-4000 Fax : 0-2537-4333, 0-2537-4444

39. บริษัท พลังโสภณ จ�ำกัด
ชัน้ 21 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ.
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-4177 โทรสาร : 0-2677-4176

39. Palang Sophon Limited
21st Floor, Bangkok Insurance /Y.W.C.A.
25 South Sathorn Road, Kwang Tungmahamek, Khet Sathorn,
Bangkok 10120
Tel : 0-2677-4177 Fax : 0-2677-4176

40. บริษัท โอเฟี ยร์ ไทยแลนด์ (อีแอนด์ พ)ี ลิมเิ ต็ด
41. บริษัท โอเฟี ยร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมเิ ต็ด
ชัน้ 28 ห้ อง 2802 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2620-0800 โทรสาร : 0-2620-0820

40. Ophir Thailand (E&P) Limited
41. Ophir Thailand (Bualuang) Limted
28th Floor, Unit 2802, Q House Lumpini Building 1
South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek Khet Sathorn,
Bangkok 10120
Tel : 0-2620-0800 Fax : 0-2620-0820

42. บริษัท ย่ านฉาง ปิ โตรเลียม (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด
ชัน้ 16 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 44/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2643-0402-3 โทรสาร : 0-2643-0400

42. Yanchang Petroleum (Thailand) Co., Ltd.
16th Floor, Rungrojthanakul Building, 44/1 Ratchadapisek Road
Kwang Huaykwang, Khet Huaykwang,
Bangkok 10310
Tel : 0-2643-0402-3 Fax : 0-2643-0400
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48. บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์
ชัน้ 12 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์
173/5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2032-1830 โทรสาร : 0-2163-6372

48. Total E & P Thailand
12th Floor, Asia Centre Building
173/5 South Sathorn Road Kwang Thungmahamek,
Khet Sathorn Bangkok 10120
Tel : 0-2032-1830 Fax : 0-2163-6372

49. บริษัท โรงกลั่นน�ำ้ มันทีพไี อ (1997) จ�ำกัด
26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2213-1039, 0-2285-5090
โทรสาร : 0-2213-1035, 0-2213-1038

49. TPI Refinery (1997) Company Limited
26/56 Chan Tat Mai Road Kwang Tungmahamek,
Khet Sathorn Bangkok 10120
Tel : 0-2213-1039, 0-2285-5090
Fax : 0-2213-1035, 0-2213-1038

50. บริษัท ทวินซ่ า ออยล์ ลิมเิ ต็ด
50. Twinza Oil Limited
51. บริษัท ทวินซ่ า ออยล์ (ไทยแลนด์ ) ลิมเิ ต็ด
51. Twinza Oil (Thailand) Limited
ส�ำนักงานในประเทศไทย
Thailand Office
ชัน้ 27 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์
27th Floor, Bangkok City Tower Building
179/114-116, South Sathorn Road, Kwang Tungmahamek
179/114-116 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
Khet Sathorn, Bangkok 10120
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Regional office
ส�ำนักงานภูมภิ าค
152 Beach Road, Gateway East#12-01 Singapore 189721
152 Beach Road, อาคาร Gateway East#12-01 Singapore 189721
Tel : (+65) 6595 0670 Fax : (+65) 6595 0673
โทรศัพท์ : (+65) 6595 0670 โทรสาร : (+65) 6595 0673
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กระทรวงพลังงาน
ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้นที่ 21-22
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2794-3000
โทรสาร. 0-2794-3061
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