of

PETROLEUM
FISCAL REGIME

รายงานประจำป 2561
ANNU AL

RE PORT

2018

D
Develop Structure

ว�สัยทัศน
Vision

บร�หารจัดการแหลงเช�้อเพลิงธรรมชาติ
เพื่อสราง และรักษาความมั่นคง
ทางพลังงานของประเทศ
อยางมีประสิทธ�ภาพและยั่งยืน
To manage mineral fuel resources to bolster
and maintain national energy security in an
efficient and sustainable way.

พันธกิจ
Mission

สงเสร�มใหมีการสํารวจ ผลิต และบร�หารจัดการ
แหลงเช�้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
To promote integrated exploration, production,
and management of mineral fuel resources by using
advanced and environmentally friendly technology.

M
Manage Energy

วัฒนธรรมองคกร
Organizational Culture

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

F
Fair Governance

MESSAGE FROM

THE DIRECTOR
GENERAL

สารจากอธ�บดี

พลังงานเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การที่ ป ระเทศไทยมี แ หล่ ง พลั ง งานเป็ น ของตนเอง
จะมีส่วนช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี
โดยมีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และ/หรือ
พลังงานทางเลือก อย่างไรก็ตามแหล่งพลังงานหลัก
ของประเทศไทยยังคงเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น�้ำมันดิบ และถ่านหิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลั ก ในการส่ ง เสริ ม การส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ของประเทศ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา มีผรู้ บั สัมปทานด�ำเนินการ
อยูท่ งั้ สิน้ 39 สัมปทาน รวม 49 แปลงส�ำรวจโดยด�ำเนินงาน
ทัง้ ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึง่ ในส่วนของการผลิตนัน้
สามารถผลิตปิโตรเลียมทัง้ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
และน�้ำมันดิบ คิดเป็นปริมาณรวม 273 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ หรือคิดเป็นอัตราเฉลีย่ ประมาณ 0.75
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบต่อวัน ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2560 มีปริมาณการผลิตปิโตรเลียมลดลงร้อยละ
4.14 เนื่องจากแหล่งปิโตรเลียมมีก�ำลังการผลิตลดลง
มีการหยุดซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ อีกทั้งประสบปัญหาจาก
ภั ย ธรรมชาติ ท� ำ ให้ ต ้ อ งหยุ ด การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ในอ่าวไทยบางช่วง อย่างไรก็ตามแม้วา่ ปริมาณการผลิต
ปิโตรเลียมจะลดลง แต่ด้วยราคาน�้ำมันในตลาดโลก
ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อยู ่ ใ นระดั บ 60-70 ดอลลาร์ ส หรั ฐ
ต่อบาร์เรล ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในส่วน
ค่าภาคหลวง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.21 โดยจัดเก็บ
ได้ทั้งสิ้น 45,073 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจ�ำนวน 2,558
ล้ า นบาท ได้ จั ด สรรให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเป็นเงิน 465 ล้านบาท และ
การจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ ป ิ โ ตรเลี ย มโดยกรมสรรพากร
เป็นเงิน 66,816 ล้านบาท รวมถึงรายได้เข้ารัฐจากพื้นที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย จ�ำนวน 12,802 ล้านบาท
ในการนีเ้ พือ่ เป็นการรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
แหล่งปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับศักยภาพ มีการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับแหล่งสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ

Because energy is such a pivotal economic
driver, a given country’s indigenous energy
sources are integral to energy security,
especially in the case of Thailand, which has
faced a spiraling demand trend for fossil fuels or
alternative energy, or both. Unfortunately, one
still foresees fossil fuels, namely natural gas,
crude oil, and coal, as Thailand’s staple forms
of energy for years to come.
As the core government agency promoting
petroleum exploration and production (E&P),
the Department of Mineral Fuels (DMF) this year
oversaw concession operation in 49 exploration
blocks, accounting for 39 concessions. This
year’s outputs of natural gas, condensate, and
crude oil totaled 273 million BOE, or an average
of 0.75 million BOED, down 4.14% from last
year due to lower productivity, maintenance
turnarounds, and shutdowns caused by natural
disasters. Still, despite the lower outputs, the
soaring world oil price of US$ 60-70 per barrel
raised the royalty income by 9.21%, totaling
Baht 45.073 billion, Baht 2.558 billion of which
was allocated to local administrative bodies for
development purposes. In addition, Baht 465
million was collected as special remuneratory
benefits (SRBs); Baht 66.816 billion (collected by
the Revenue Department) as petroleum income
tax; and Baht 12.802 billion as income remitted
by the Malaysia-Thailand Joint Development
Area.
To maintain output levels, DMF needs to
manage petroleum deposits in keeping with
their potential so that they may sustain expiring
concessions and keep producing while
accommodating new deposits in the future.
This past year the department managed two
รายงานประจ�ำปี 2561
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ให้ ส ามารถผลิ ต ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการพั ฒ นา
แหล่งใหม่ๆ ในอนาคต ในปี 2561 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ได้มีการบริหารจัดการแปลงสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ
ในปี 2565-2566 โดยจัดให้มีการเปิดประมูลเพื่อยื่น
ขอสิ ท ธิ ก ารส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม ในส่ ว น
แปลงส� ำ รวจในทะเลอ่ า วไทย ได้ แ ก่ แปลง G1/61
(แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ภายใต้ระบบ
สั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต ซึ่ ง ได้ ผู ้ ช นะการประมู ล และ
ลงนามในสัญญาแล้ว เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และ
หลังจากนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะด�ำเนินการร่วมกับ
คู ่ สั ญ ญา โดยมี เ ป้ า หมายให้ ก ารผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ
จากแหล่งดังกล่าว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยลดภาระ ในการน�ำเข้าพลังงานของประเทศ
และลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานของประชาชน
คนไทย ภารกิ จ ส� ำ คั ญ อี ก ด้ า นหนึ่ ง ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การ
คื อ การเตรี ย มความพร้ อ มการรื้ อ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ ง ที่ ใ ช้
ในกิจการปิโตรเลียมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินการออกประกาศกฎหมาย
ข้อก�ำหนดและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องด้านรือ้ ถอนเพือ่ ให้เกิด
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำ
ขาแท่ น ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มไปเป็ น ปะการั ง เที ย ม (Rigs
To Reefs) และจั ด ท� ำ ข้ อ ก� ำ หนดในการด� ำ เนิ น งาน
การบริ ห ารจั ด การของเสี ย ส� ำ หรั บ สถานที่ ร องรั บ
สิ่ ง ติ ด ตั้ ง และอุ ป กรณ์ ที่ รื้ อ ถอน ซึ่ ง มี ก ารบู ร ณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท
ผู ้ รั บ สั ม ปทานและผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเลี ย ม
ให้มีการด�ำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความ
ปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และภารกิจอื่นที่มีการด�ำเนินการ ได้แก่ การผลักดัน
ให้มีการบูรณาการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมในพืน้ ทีแ่ ปลงส�ำรวจบนบกได้ รวมถึง
จัดกิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

key groups of concessions due to expire in
2022-2023 by launching an E&P bidding round
for Gulf blocks G1/61 (“Erawan”) and G2/61
(“Bongkot”) under a production sharing contract (PSC)
regime. The winners have been named, and the
contracts were signed on February 25, 2019.
The department will now work closely with the
contractors to ensure that the gas outputs from
these concessions continue uninterrupted to
lower imported energy volumes along with energy
expenditure for Thais. Another crucial mission
accomplished this year was the preparation
for safe and environmentally sound
decommissioning of petroleum installations. To this
end, DMF promulgated applicable legislation,
requirements, and rules for safety and efficient
environmental management associated with such
decommissioning; it also conducted a feasibility
study on “Rigs to Reefs” and mapped out requirements
for waste management practices for sites housing
removed installations and equipment. To this
latter end, integrated efforts have been made
by government agencies, the private sector,
concessionaires, and petroleum operators to
achieve practices of international standards,
safe, and environmentally benign. Other tasks
being undertaken include the drive for integration
of legislation and applicable rules involving
other agencies to enable onshore E&P; ongoing
petroleum E&P educational activities designed
to foster confidence, trust, and engagement
of all sectors of the public. To this end,
petroleum knowledge was shared with youths of
the Petroleum Camp Project, while officers of the
provincial energy offices, community leaders, the
media, and target-area networks were duly
developed for strength and knowledge transfer to

ทุกภาคส่วน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นปิโตรเลียม
แก่เยาวชนในโครงการท่องโลกปิโตรเลียม และพัฒนา
บุคลากรส�ำนักงานพลังงานจังหวัด ผูน้ ำ� ชุมชน สือ่ มวลชน
และเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถถ่ า ยทอดความรู ้ ด ้ า นปิ โ ตรเลี ย มสู ่ ชุ ม ชนได้
นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เสริ ม สร้ า งอาชี พ พร้ อ มทั้ ง ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลในทะเลอ่าวไทย
เช่ น โครงการปะการั ง เที ย ม ปล่ อ ยพั น ธุ ์ สั ต ว์ ท ะเล
สร้างธนาคารปูม้า ส่งเสริมเงินทุนร้านค้าและสหกรณ์
ประมงพื้นบ้าน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ในการท�ำประมง เป็นต้น
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มุ่งมั่นท�ำหน้าที่อย่างตั้งใจ
และเต็มความสามารถเพื่อสร้างและรักษาความมั่นคง
ทางพลั ง งานของประเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ยั่งยืน เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน ดังวัฒนธรรมองค์กรทีว่ า่ “กรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติ ท� ำ งานประสานประโยชน์ มุ ่ ง มั่ น เต็ ม ใจ
โปร่งใส และรับผิดชอบ” และในโอกาสนี้ กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
บริษทั ผูร้ บั สัมปทาน และผูป้ ระกอบกิจการปิโตรเลียม และ
ที่ส�ำคัญยิ่งคือ ประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ให้ข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานด้านการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม อันน�ำไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง
ความมัน่ คงทางพลังงานให้กบั ประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป

communities. Another task consisted of activities
promoting the quality of life, livelihoods, and
restoration of natural resources, the surroundings,
and fertility of lives in the Gulf of Thailand,
including the artificial reef project, freeing
of marine lives, establishment of a bluecrab
bank, sponsoring of artisanal fishery shops and
cooperatives, and the supply of fishing safety
gear.
The department is fully committed to its
goals to efficiently and sustainably establish
and maintain national energy security on a par
with international standards and acceptable
to all, true to its culture: The Department of
Mineral Fuels coordinates all parties’ interests
with commitment, willingness, transparency,
and responsibility. May I take this opportunity
to express our appreciation to government
agencies, the private sector, concessionaires,
petroleum operators, and above all, the public,
for their helpful comments on E&P practices. All
these have led to remarkable collaboration in
sustainably enhancing national energy security.

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
Premrutai Vinaiphat

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Director General

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ท�ำงานประสานประโยชน์ มุ่งมั่น เต็มใจ โปร่งใส และรับผิดชอบ
DMFcoordinates all parties’ interests with commitment, willingness, transparency and responsibility.
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ขอมูลนารู 2561

สัมปทาน
Petroleum Concessions

At a Glance 2018

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

กิจกรรมเพื่อสังคม
CSR
•
•

•

•

โครงการทองโลกปโตรเลียม
Petroleum Camp
กิจกรรมสรางความรูและความเขาใจ
ดานปโตรเลียมแกสื่อมวลชน และผูนําทองถิ่น
Engagement with local media and
community leaders
โครงการสรางความมั่นคงทางพลังงาน
โดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ปโตรเลียมอยางเปนธรรม
Flagship Project
โครงการสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ
และการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
Public Confidence, Goodwill,
and Participation Project in
Amphoe Wiang Haeng, Chiang Mai
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•

จํานวนสัมปทาน : 39 สัมปทาน
Number of concessions : 39

•

จํานวนแปลงสํารวจ : 49 แปลงสํารวจ
Number of exploration blocks : 49

20

แปลงสํารวจบนบก
Onshore Concessions

29

แปลงสํารวจในทะเล
Offshore Concessions

สิ่งแวดลอม
Environment
การกํากับดูแลดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการประกอบกิจการปโตรเลียม
Safety and Environmental Oversight

การตรวจเฝาระวังปริมาณสารปรอท
ในนํ้าทะเลรอบแทนผลิตปโตรเลียมในอาวไทย
Monitoring of seawater quality

การศึกษาความเปนไปได ในการแปลง
ขาแทนผลิตปโตรเลียมเปนปะการังเทียม
(Rigs to Reefs)

การตรวจเฝาระวังปริมาณสารปรอท
ในปลาทะเลหนาดินจากรอบ
แทนผลิตปโตรเลียมในอาวไทย
Monitoring of mercury in benthic
fish tissues around production platforms

การบริหารจัดการของเสีย สําหรับสถานที่
รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณที่รื้อถอน
จากการประกอบกิจการปโตรเลียม เพื่อจัดทํา
ขอกําหนดในการดําเนินงาน
(Dismantling Yard Requirement)

การผลิต
Production

การสํารวจ
Exploration

นํ้ามันดิบ/Crude oil
•
•
•

47.26

การสํารวจวัดความเขม
สนามแมเหล็กไฟฟาบนบก : 311 ตร.กม.
Electromagnetic Survey Onshore : 311 sq.km.
การสํารวจวัดคาความโนมถวงบนบก : 280 ตร.กม.
Gravity Survey Onshore : 280 sq.km.
การสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติบนบก : 30 ตร.กม.
3D - Seismic Survey Onshore : 30 sq.km.

กาซธรรมชาติเหลว/Condensate

36.28
1,105

6

หลุม (พบปโตรเลียม 4 หลุม)
Onshore (4 successful)

581

หลุมผลิตปโตรเลียม
Production Wells

•
•
•
•
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ในทะเล
หลุม (พบปโตรเลียม 5 หลุม)
Offshore (5 successful)

บนบก : 156 หลุม
Onshore : 156
ในทะเล : 425 หลุม
Offshore : 425

พันลานลูกบาศกฟุต/ป
Bcf/y

ปริมาณสํารอง
Reserves

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว ณ สิ้นป 2561 (P1)
Proved reserves at end of 2018 (P1)

นํ้ามันดิบ
Crude oil

กาซธรรมชาติเหลว
Condensate

กาซธรรมชาติ
Natural Gas

ลานบารเรล
MMbbl

ลานบารเรล
MMbbl

ลานลานลูกบาศกฟุต
Tcf

136.88

รายไดรัฐ
Govt. Revenue

ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ : 465 ลานบาท
SRB : 465 million baht
ภาษีเงินไดปโตรเลียม : 66,816 ลานบาท
Petroleum Income Tax : 66,816 million baht
คาภาคหลวง : 45,073 ลานบาท
Royalty : 45,073 million baht
รายไดของรัฐจากพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
: 12,801.83 ลานบาท
MTJA revenue : 12,801.83 million baht

ลานบารเรล/ป
MMbbl/y

กาซธรรมชาติ/Natural Gas

หลุมสํารวจ : 18 หลุม
Drilling Exploratory wells : 18

บนบก

ลานบารเรล/ป
MMbbl/y

155.72

6.05

การจัดสรรคาภาคหลวง
Royalty Allocation
•

•
•

จัดสรรให อบต. ในพื้นที่ผลิตปโตรเลียม
(รอยละ 20) : 852.64 ลานบาท
20% allocated to TAOs in producing tambon
: 852.64 million baht
จัดสรรให อบต. ทั่วประเทศ และเทศบาลตางๆ (รอยละ 20)
: 852.64 ลานบาท
20% allocated to TAOs nationwide : 852.64 million baht
จัดสรรให อบจ. (รอยละ 20) : 852.64 ลานบาท
20% allocated to PAOs nationwide : 852.64 million baht

รายงานประจ�ำปี 2561
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การบร�หารจัดการการประมูลขอสิทธ�สำรวจและผลิตปโตรเลียม
แปลงสำรวจในทะเลอาวไทย หมายเลข G1/61 และ G2/61
(สัญญาแบงปนผลผลิต)

กพช. รับทราบแผน
การบร�หารจัดการ
การประมูล
NEPC acknowledged
Bidding managment plan
(8 Mar 18)

MAR

2018

APR
กพช. รับทราบเง�่อนไข
การประมูล
NEPC acknowledged
bidding terms (23 Apr 18)
ออกประกาศเช�ญชวน
Bid Announcement
(24 Apr 18)
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คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
(Pre-Q)
- ยื่นแบบฟอรมแสดงความจำนง
Pre-Q
- ยื่นหลักฐาน Pre-Q
Announcement of
Pre-Qualified Bidders
- Pre-Q application forms
submitted (4 May 18)
- Pre-Q evidence submitted
(15-16 May 18)

MAY

ประกาศผลการพิจารณา
คุณสมบัติเบื้องตน
Shortlisting outcomes
Announced (28 May 18)

Thailand Petroleum Bidding Round Offshore Exploration
Block G1/61 and G2/61
(Production Sharing Contract, PSC)

ยื่นขอเสนอ
การประมูล
Submission
Of Proposal
(25 Sep 18)

ลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิต
Signed the Production
Sharing Contract (PSC)
(25 Feb 19)

SEP

FEB
DEC

2019

ประกาศผลผูชนะการประมูล
Announcement of
Successful Bidders
(13 Dec 18)

รายงานประจ�ำปี 2561
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“การเปิดประมูลให้ยนื่ ขอสิทธิสำ� รวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทย
หมายเลข G1/61 และ G2/61 ด้วยระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ก้าวทีส่ ำ� คัญในการ
บริหารจัดการปิโตรเลียมของไทย”

“Momentous step in Thailand’s petroleum management: Launch of an inaugural E&P
bidding round under PSC terms covering Gulf of Thailand Blocks G1/61 and G2/61”
ช่ ว งปี ที่ ผ ่ า นมามี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ต ้ อ งบั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น
ประวั ติ ศ าสตร์ ห น้ า ใหม่ ข องวงการการส� ำ รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทย คือ การเปิดประมูลให้ยนื่
ขอสิทธิส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงส�ำรวจในทะเล
อ่าวไทย หมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) พืน้ ทีป่ ระมาณ
4,501 ตารางกิโลเมตร และ G2/61 (แหล่งบงกช) พืน้ ที่
ประมาณ 3,247 ตารางกิโลเมตร ภายใต้ระบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract, PSC)
ตามพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ส�ำคัญ
ของประเทศมาอย่างยาวนาน แม้สมั ปทานในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
จะสิน้ สุดอายุในปี พ.ศ. 2565 – 2566 แต่แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ดังกล่าวยังคงมีศักยภาพปิโตรเลียม รัฐจึงได้พิจารณา
แนวทางในการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติทสี่ มั ปทาน
จะสิน้ สุดอายุนดี้ ว้ ยการคัดเลือกผูด้ ำ� เนินงานรายใหม่โดย
การเปิดให้มกี ารประมูลแข่งขันยืน่ ข้อเสนอเป็นการทัว่ ไป
ล่วงหน้าก่อนทีส่ มั ปทานจะสิน้ อายุ

ความเป็นมา

สัมปทานปิโตรเลียมที่รัฐบาลไทยออกให้แก่ผู้รับ
สัมปทานภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
เมื่อปี พ.ศ. 2515 น�ำมาสู่การส�ำรวจพบและพัฒนา
ปิโตรเลียมในอ่าวไทยทีส่ ำ� คัญ ๆ ของประเทศ ซึง่ รวมถึง
แหล่งก๊าซธรรมชาติทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ แหล่ง
ก๊าซธรรมชาติเอราวัณและกลุม่ แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช
การผลิตปิโตรเลียมจากกลุ่มดังกล่าวขึ้นมาใช้ประโยชน์
มายาวนานมากกว่า 30 ปี ช่วยลดภาระการน�ำเข้าพลังงาน
ของประเทศอย่างมหาศาล ถือเป็นรากฐานส�ำคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับความอยูด่ ี
กินดีของประชาชนคนไทยในหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา
16
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This past year featured a milestone for
Thailand’s E&P industry, when a bidding round
was launched for these rights in the Gulf covering
Block G1/61 (Erawan, 4,501 sq.km.) and Block
G2/61 (Bongkot, 3,247 sq.km.) under the
production sharing contract (PSC) regime of
the Petroleum Act B.E. 2514, amended by the
Petroleum Act (No.7) B.E. 2560 (2017).
These areas contain Thailand’s renowned
gas fields. While concessions in these areas
are expiring in 2022-2023, they still command
considerable petroleum potential. Therefore the
State has contemplated prudent ways to manage
the concessions, on the verge of expiry, by
selecting new operators through a bidding round
in advance.

Background

The concessions granted by the Thai
government under the Petroleum Act B.E.
2514 since 1972 had led to key discoveries of
petroleum deposits in the Gulf, including these
two most important groups of gas fields (Erawan
and Bongkot). For over three decades, petroleum
exploitation here has pre-empted massive energy
imports, representing a cornerstone of national
economic development that has improved Thais’
lives over the past few decades.

ในปัจจุบนั กลุม่ แหล่งก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวถือเป็น
แหล่งจัดหาก๊าซธรรมชาติหลักของประเทศ โดยมีปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ ในปี พ.ศ. 2561 ทีป่ ระมาณ
2,140 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือ คิดเป็นร้อยละ 74
ของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย (ไม่รวมพืน้ ที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย) เพือ่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas, LPG)
และเป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ
การด�ำเนินงานส�ำหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ทัง้ สองกลุม่ นี้ ประกอบด้วย
• กลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ ในสัมปทาน
ปิโตรเลียมเลขที่ 1/2515/5 (แปลงส�ำรวจหมายเลข
10 และ 11) และสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2515/6
(แปลงส�ำรวจหมายเลข 12 และ 13) ซึง่ ด�ำเนินงาน
โดย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต
จ�ำกัด และมีบริษทั มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่
คัมปะนี ลิมเิ ต็ด และบริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ ว่ มประกอบกิจการ
มีอตั ราการผลิตก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซือ้ ขาย
รวมที่ 1,240 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน ซึง่ สัมปทานฯ
จะสิน้ สุดอายุในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565
• กลุ ่ ม แหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ บ งกช ในสั ม ปทาน
ปิโตรเลียมเลขที่ 5/2515/9 (แปลงส�ำรวจหมายเลข
15) และสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 3/2515/6
(แปลงส�ำรวจหมายเลข 16 และ 17) ซึง่ ด�ำเนินงาน
โดย บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน) และมี บริษทั โททาล อี แอนด์ พี
ไทยแลนด์ เป็นผูร้ ว่ มรับสัมปทาน มีอตั ราการผลิต
ก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซือ้ ขายรวมที่ 870 ล้าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน ซึง่ สัมปทานฯ ดังกล่าวจะสิน้ สุด
อายุในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 และวันที่
7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามล�ำดับ
กระทรวงพลั ง งานคาดว่ า ภายหลั ง จากสิ้ น สุ ด
อายุสัมปทาน แหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งสองกลุ่มดังกล่าว
ยังคงมีศักยภาพปิโตรเลียม หากมีการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมและพัฒนาแหล่งอย่างต่อเนือ่ งจะสามารถ

Today these two groups of fields remain
Thailand’s staple suppliers of natural gas with
an average output of 2.14 Bcfd in 2018, roughly
74% of the total Gulf output (excluding MTJDA
fields). The gas has fired power generation,
yielded LPG, and served as a petrochemical raw
material and feedstock.
Below are the operation summaries of these
two groups of gas fields:
• “Erawan”: Concession No. 1/2515/5
(exploration blocks 10 and 11) and
concession No. 2/2515/6 (exploration
blocks 12 and 13), now operated by Chevron
Thailand Exploration and Production, Ltd.,
with Mitsui Oil Exploration Co., Ltd., and
PTTEP Plc as ventures. The contractual
output totals 1.24 Bcfd; the concessions
expire on April 23, 2022.
• “Bongkot”: Concession No. 5/2515/9
(exploration block 15) and concession
No. 3/2515/6 (exploration blocks 16 and 17),
now operated by PTTEP Plc, with Total
E&P Thailand as co-concessionaire.
The contractual output totals 870 MMcfd;
the concessions expire on April 23, 2022,
and March 7, 2023.
The Ministry of Energy has projected that
once these concessions expire, the fields will
continue to hold petroleum potential to produce
for at least 10 more years, given competent
management and ongoing development. What
must be critically considered to maintain gas
output levels is annual investment in the drilling
and installation of new well platforms, calling for
an average annual expenditure of Baht 70-80
billion. As a rule, development investment ahead
รายงานประจ�ำปี 2561
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ผลิตก๊าซธรรมชาติได้อกี อย่างน้อย 10 ปี ประเด็นทีต่ อ้ ง
พิจารณาคือ เพือ่ ทีจ่ ะรักษาระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติ
จากทัง้ สองแหล่งให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ผูด้ ำ� เนินงาน
จะต้องลงทุนเจาะหลุมผลิตและติดตัง้ แท่นหลุมผลิตเพิม่ เติม
ทุกปี ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยโดยรวมเฉลีย่ ประมาณ 70,000 – 80,000
ล้านบาทต่อปี ซึ่งโดยทั่วไปการลงทุนพัฒนาเพื่อให้มี
การผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงสร้างชัน้ หินใหม่ ๆ ส�ำหรับ
พืน้ ทีใ่ นอ่าวไทยนัน้ ต้องใช้เวลาด�ำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี
แต่เนือ่ งด้วยสัมปทานใกล้จะสิน้ สุดอายุ การลงทุนพัฒนา
แหล่งในช่วงใกล้สิ้นอายุสัมปทาน จึงไม่คุ้มค่าส�ำหรับ
ผู้รับสัมปทานปัจจุบัน จึงเป็นสาเหตุท�ำให้ผู้รับสัมปทาน
อาจชะลอการลงทุนในช่วงที่สัมปทานใกล้จะสิ้นอายุ
หากรัฐบาลรอจนสิน้ อายุสมั ปทานแล้วจึงหาผูด้ ำ� เนินงาน
รายใหม่กจ็ ะท�ำให้การผลิตก๊าซธรรมชาติจากกลุม่ ดังกล่าว
ลดลงอย่างมากในช่วงใกล้จะสิ้นอายุสัมปทานต่อเนื่อง
ไปจนถึงช่วง 3 ปีหลังจากได้ผู้ด�ำเนินงานรายใหม่แล้ว
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องได้ผู้ด�ำเนินงาน
รายใหม่ภายในต้นปี พ.ศ. 2562 เพือ่ ทีจ่ ะมาลงทุนพัฒนา
แหล่งให้ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับเริ่มผลิต
ก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2565

of actual gas production from new reservoirs
in the Gulf requires at least three years. For
these concessions nearing expiry, some current
concessionaires may consider such development
investment less than viable and may opt to delay
investment during such period. On the part of
the government, waiting until concession expiry
before finding new operators could result in
sharp drops in outputs before expiry and as
long as three years after new concessionaires
are identified. It was therefore essential for the
government to name new concessionaires by
early 2019 to make ongoing investment to further
develop these fields and begin gas production
in 2022.
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กระทรวงพลั ง งานโดยกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
ในฐานะหน่วยงานหลักในการก�ำกับดูแลการส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมของประเทศ จึงได้ดำ� เนินการเปิดให้มกี ารประมูล
แข่งขันให้ยนื่ ขอสิทธิสำ� รวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงส�ำรวจ
ในทะเลอ่าวไทยทัง้ สองกลุม่ โดยกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ได้ดำ� เนินการอย่างรอบคอบเพือ่ ให้เกิดการประมูลฯ ทีช่ ดั เจน
โปร่งใสและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ส�ำคัญ คือ ให้เกิดการผลิตก๊าซธรรมชาติจากทัง้ สองแหล่ง
อย่างต่อเนือ่ งและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศ

On behalf of the Ministry of Energy, DMF,
which spearheads the oversight of national
E&P, launched a competitive bidding round
for these offshore concessions. Prudence was
exercised throughout such bidding for the benefit
of clarity, transparency, and optimal outcomes
for Thailand. The prime goals are ongoing gas
production from both groups of fields and best
national interests.

การก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขในการประมูล

Bidding rules and terms

เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ กระทรวงพลังงานได้
พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขทีใ่ ช้ในการประมูล โดย
ก�ำหนดพืน้ ทีส่ ำ� หรับให้ยนื่ ขอสิทธิสำ� รวจและผลิตปิโตรเลียม
ครัง้ นีไ้ ว้เป็น 2 แปลงส�ำรวจ ประกอบด้วย 1) แปลงส�ำรวจ
หมายเลข G1/61 (พืน้ ทีป่ จั จุบนั คือแปลงส�ำรวจหมายเลข
10 11 12 และ 13) และ 2) แปลงส�ำรวจหมายเลข G2/61
(พืน้ ทีป่ จั จุบนั คือแปลงส�ำรวจหมายเลข 15 16 และ 17)
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้าง
ทางธรณีวทิ ยาของแต่ละแปลง และความจ�ำเป็นในการใช้
สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์การผลิตปิโตรเลียมต่าง ๆ ร่วมกัน
ของแต่ละแปลง เพือ่ ให้สามารถพัฒนาพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเต็มที่
เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้กำ� หนดเงือ่ นไขทีผ่ รู้ บั
สัญญาต้องยอมรับและด�ำเนินการตาม ประกอบด้วย 1)
ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติขั้นต�่ำจากทั้งสองแปลง
ในอัตรา 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน เป็นระยะเวลา 10 ปี
แบ่งเป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแปลง G1/61 ในอัตรา
800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและการผลิตก๊าซธรรมชาติ
จากแปลง G2/61 ในอัตรา 700 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
ซึง่ อัตราการผลิตทีก่ ำ� หนดนีไ้ ด้พจิ ารณาจากผลการประเมิน
ปริมาณทรัพยากรปิโตรเลียมทีค่ าดว่าจะมีเหลืออยู่ และ
2) สูตรราคาก๊าซธรรมชาติอา้ งอิง โดยผูท้ ไี่ ด้รบั คัดเลือกจะมี
พันธะทีต่ อ้ งผลิตและขายก๊าซธรรมชาติในราคาซึง่ ค�ำนวณ
ตามสูตรราคาทีก่ ำ� หนดตลอดระยะเวลาสัญญาแบ่งปันผลผลิต
และได้กำ� หนดหลักเกณฑ์หลักทีใ่ ช้ในการพิจารณาข้อเสนอ
การประมูลแข่งขันใน 2 ส่วน คือ 1) การให้ผปู้ ระมูลเสนอ

To this end, the ministry scrutinized the
bidding rules and terms, specifying areas under
application into two exploration blocks: G1/61
(current blocks 10, 11, 12, and 13) and G2/61
(current blocks 15, 16, and 17). The rationales
for such specification were compatibility with
the geological structures of each block and a
need for common installations and production
equipment of each block to yield maximum
development and operating efficiency.
In addition, the ministry specified terms for
common acknowledgment and compliance.
First, a minimum output level of 1.5 Bcfd for 10
years (800 MMcfd from G1/61 and 700 MMcfd
from G2/61), based on the assessment outcomes
of remaining petroleum resources. Second,
reference gas prices, which the successful bidders
must produce and sell, are to be calculated
from the ministry’s formulas throughout the PSC
periods. The ministry also specified the two key
rules for reviews. First, bidders must present
a Price Constant (Pc) lower than the average
price of current fields based on the 2016 price
data so that future gas outputs may be no more
expensive than current ones. Second, bidders
must propose their profit splits for competitive
รายงานประจ�ำปี 2561
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ค่าคงทีส่ ำ� หรับราคาก๊าซธรรมชาติ (Price Constant, Pc)
ที่ต�่ำกว่าราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติของแหล่งที่มีอยู่
ในปั จ จุ บั น (โดยอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ราคาก๊ า ซธรรมชาติ
ณ ปี พ.ศ. 2559) ในสูตรราคาก๊าซอ้างอิงเพือ่ ให้ราคา
ก๊าซธรรมชาติทผี่ ลิตได้ในอนาคตจากทัง้ สองแหล่งนีม้ รี าคาที่
ไม่สงู เกินกว่าราคาปัจจุบนั และ 2) การให้ผป้ ู ระมูลยืน่ ข้อเสนอ
ส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนทีเ่ ป็นก�ำไรของผูป้ ระมูล เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันในการเสนอส่วนแบ่งให้แก่รฐั ในอัตราทีส่ งู โดยส่วนแบ่ง
ปิโตรเลียมส่วนทีเ่ ป็นก�ำไรนีจ้ ะจัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ให้เกิดความ
ต่อเนือ่ งในการจัดหาก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างความมัน่ คง
ด้านพลังงานของประเทศ อีกทั้งจะช่วยชะลอการสูงขึ้น
ของต้นทุนเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในขณะที่
ผูด้ ำ� เนินงานก็ยงั มีความคุม้ ค่าทีจ่ ะด�ำเนินการได้ อาจกล่าวได้วา่
การก�ำหนดเงื่อนไขข้างต้นจะท�ำให้การใช้ทรัพยากร
ของประเทศเกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ ต่อประเทศชาติและประชาชน

ล�ำดับขัน้ ตอนในการเปิดประมูล

ในการเปิ ด ประมู ล ให้ ยื่ น ขอสิ ท ธิ ส� ำ รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมแปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทยทัง้ สองแหล่ง
กระทรวงพลังงานได้วางแผนและด�ำเนินการตามแผนทีว่ างไว้
อย่างเคร่งครัด ซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก ๆ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้

20

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

government takes, which go to Treasury.
These rules and terms were designed not
only for continuity in gas supply and enhanced
national energy security, but also for delayed
rises in power generation fuel costs-which
benefit the public and the national economywhile the operators still proceed viably. In other
words, such specified terms optimize benefits
of resource consumption to Thailand and its
people.

Bidding procedure

In launching the E&P bidding round, the
ministry laid down its plan and strictly abided
by it. The key phases are as follows:

ขั้นตอนที่ 1. การออกประกาศเชิญชวนและ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
กระทรวงพลั ง งานได้ อ อกประกาศเชิ ญ ชวน
ให้ยื่นประมูลขอสิทธิในการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ส�ำหรับแปลงส�ำรวจ G1/61 และ G2/61 เมื่อวันที่ 24
เมษายน พ.ศ. 2561 โดยผู้สนใจเข้าร่วมประมูลในฐานะ
ผู้ด�ำเนินงานจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วย
ปิ โ ตรเลี ย มระบุ ไ ว้ ทั้ ง ต้ อ งมี ความพร้อมทางการเงิน
ในการลงทุนและมีประสบการณ์ในการด�ำเนินงานการผลิต
ก๊าซธรรมชาติในทะเลตามที่ก�ำหนด โดยมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของผู้เข้าร่วมประมูล
ประกอบด้ ว ย 1) เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ป ระสบการณ์ ก าร
เป็นผู้ด�ำเนินงานในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในทะเล
2) มีฐานะการเงินมัน่ คง และ 3) มีความพร้อมในการลงทุน
พั ฒ นาแปลงสั ม ปทานที่ จ ะสิ้ น อายุ นี้ เนื่ อ งด้ ว ย
แปลงสัมปทานที่จะสิ้นอายุนี้ เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศ
และต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากในการพั ฒ นาแหล่ ง
เนื่ อ งจากโครงสร้ า งทางธรณี วิ ท ยาที่ ซั บ ซ้ อ น ท� ำ ให้
การพัฒนาในแต่ละปีจะต้องเจาะหลุมผลิตจ�ำนวนมาก
ขัน้ ตอนที่ 2. การเข้าถึงและศึกษาข้อมูล
ผูร้ ว่ มประมูลที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ได้เข้าศึกษาข้อมูลส�ำหรับพืน้ ทีแ่ ปลงส�ำรวจทัง้ สองแปลง
ในระหว่ า งวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน – วั น ที่ 21 กั น ยายน
พ.ศ. 2561 รวมเป็ น ระยะเวลาประมาณ 3 เดื อ น
ซึ่ ง เป็ น ระยะเวลาที่ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประมู ล
ที่จะศึกษาข้อมูลและจัดท�ำข้อเสนอด้านเทคนิคและ
ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ เพื่อยื่นเสนอต่อกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 3. การยื่นค�ำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญา
แบ่งปันผลผลิตและข้อเสนอการประมูล
ผู้ร่วมประมูลยืน่ ค�ำขอสิทธิเป็นผูร้ บั สัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต พร้อมเอกสารแสดงคุ ณ สมบั ติ ที่ ก� ำ หนดไว้
ในมาตรา 24 แห่ ง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.
2514 ข้อเสนอด้านหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วย
งานรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน รวมทั้งแผนการด�ำเนินงาน งบ
ประมาณการลงทุน ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอ

Stage 1: Pre-Qualification Evaluation.
The ministry issued an invitation to bid for
G1/61 and G2/61 on April 24, 2018. Those
interested in bidding as operators must be
duly qualified by the petroleum law in financial
preparedness for future investment and experienced
in offshore gas production. The criteria for
pre-qualification consisted of operatorship
experience in offshore gas production, financial
security, and investment preparedness for
developing expiring concession blocks. These
criteria are essential for gas fields strategic to
national energy security and requiring massive
development investment due to complex
geological structures, which in turn necessitates
extensive drilling each year.
Stage 2: Data Access and Scrutiny.
Pre-qualification qualifiers gained access
to data of both exploration blocks from June 7 to
September 21, 2018-a period of about three
months, adequate for them to inspect and then
develop technical proposals as well as proposals
for State benefits for filing with DMF.
Stage 3: Application as PSC Contractors
and Bidding Proposal.
Bidders applied for PSC rights and presented
supporting documents as stated by Section 24
of the Petroleum Act B.E. 2514; proposals on the
principle and terms for adopting public agencies
as joint investors; and operating plans, investment
budgets, technical proposals, State benefit
proposals, and proposals on the employment
proportion for Thais, prepared under the Invitation
for Proposal (IFP) terms. The bidders submitted
their papers to DMF on September 25, 2018.
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ด้านผลประโยชน์ ตอบแทนรัฐและสัดส่วนการจ้างพนักงาน
ไทย ที่จัดท�ำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวน
ให้ยื่นข้อเสนอ (Invitation For Proposal, IFP) ต่อกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
ขั้ น ตอนที่ 4. การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ช นะ
การประมูล ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผูท้ เี่ หมาะสม
จะเป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ในทั้งสองแปลง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีการพิจารณา
ข้อเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) เอกสารและหลั ก ฐานของผู ้ ข อสิ ท ธิ ทุ ก ราย
ตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
2) ข้ อ เสนอด้ า นหลั ก การและเงื่ อ นไขการให้
หน่วยงานรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (State Participation)
โดยผู้เข้าร่วมประมูลเสนอให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ใช้สิทธิเป็นผูร้ ว่ มลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 บนหลักการ
ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การร่ ว มลงทุ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
กับผู้ขอสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
3) ข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ
และสัดส่วนการจ้างพนักงานไทยของผู้เข้าร่วมประมูล
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ
ประกอบด้วยแผนงานในช่วงเตรียมการ (Preparation
Period Work Plan) แผนงานการส�ำรวจ (Exploration
Work Plan) และ แผนการพัฒนาแหล่งปิโ ตรเลี ย ม
(Field Development Plan) ในขณะที่ข้อเสนอด้าน
ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐฯ นั้น ประกอบด้วย 1) ค่าคงที่
ราคาก๊าซ (Pc) ที่จะน�ำไปใช้ค�ำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ
ตลอดอายุ สั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต ตามสู ต รราคา
ก๊าซธรรมชาติที่ก�ำหนด 2) ร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่
ก�ำไรของผู้รับสัญญา 3) โบนัสและผลประโยชน์พิเศษ
และ 4) สัดส่วนการจ้างพนักงานไทย
ส�ำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิฯ นั้น
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้อนุมตั ใิ ห้
บริ ษั ท PTTEP Energy Development Company
Limited และ บริษัท MP G2 (Thailand) Limited
เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลง
ส�ำรวจ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ บริษัท PTTEP
22

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

Stage 4: Selection of Winners.
In selecting qualified bidders for the PSC
rights, DMF based its consideration on three
aspects:
1. Documents and evidence of all applicants
under the qualifications stated by Section 24 of
the Petroleum Act B.E. 2514
2. Proposal on the principle and terms for
State participation. Bidders are to propose that
public agencies can exercise their rights to
participate at 25% of equitable joint investment
with bidders under the stated criteria.
3. Technical proposals, State benefit
proposals, and proposals on the employment
proportion for Thais under the IFP terms. Technical
proposals consist of a preparation period work
plan, an exploration work plan, and a field
development plan. State benefit proposals
consist of Pc (for calculation of gas prices
throughout the PSC period under the given gas
price formulas); the percentage of profit petroleum
for the contractor; bonuses and special benefits;
and the employment proportion for Thais.
The Cabinet on December 13, 2018, approved
PTTEP Energy Development Co., Ltd., and MP
G2 (Thailand) Ltd., as PSC contractors for G1/61
(Erawan) and PTTEP Energy Development Co.,
Ltd., as PSC contractor for G2/61 (Bongkot).
After over four decades of E&P operation in
Thailand under the Petroleum Act B.E. 2514, such
work now comes under the current Petroleum
Act B.E. 2560, amended to provide options for
the State to introduce PSC and service contract
regimes to manage its petroleum resources in
addition to the concession regime. A milestone
was set on February 25, 2019, when the first Thai
PSC was signed by the Ministry of Energy and

Energy Development Company Limited เป็นผู้ได้รับ
สิ ท ธิ เ ป็ น ผู ้ รั บ สั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต ในแปลงส� ำ รวจ
G2/61 (แหล่งบงกช)
นั บ เป็ น เวลานานกว่ า 40 ปี ข องการด� ำ เนิ น งาน
ด้านส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ภายใต้
พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับแรก ในปี พ.ศ. 2514
มาสู ่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ิ โ ตรเลี ย มฉบั บ ปั จ จุ บั น ในปี
พ.ศ. 2560 ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ ก
ให้รัฐสามารถพิจารณาน�ำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรือระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปิโตรเลียม นอกเหนือจากการให้สัมปทาน
ปิ โ ตรเลี ย ม และเมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในวงการส�ำรวจและ
ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ยมของประเทศอีกครั้ง ด้ว ยการลงนาม
สัญญาแบ่งปันผลผลิตฉบับแรกของประเทศ ระหว่าง
กระทรวงพลังงานกับ บริษทั PTTEP Energy Development
Company Limited และบริษัท MP G2 (Thailand)
Limited ส�ำหรับแปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข
G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ ระหว่างกระทรวงพลังงาน
กับบริษัท PTTEP Energy Development Company
Limited ส�ำหรับแปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข
G2/61 (แหล่งบงกช)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะ
หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชาติ ข องประเทศ จะติ ด ตามและก� ำ กั บ ดู แ ล
การด�ำเนินงานแหล่งก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวอย่างใกล้ชดิ
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างผู้รับสัมปทานและ
ผู ้ รั บ สั ญ ญาให้ ก ารด� ำ เนิ น งานในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า น
(Transition Period) เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ไร้ ร อยต่ อ
ให้ ผู ้ รั บ สั ม ปทานปั จ จุ บั น สามารถด� ำ เนิ น การผลิ ต
ปิโตรเลียมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสิ้นอายุสัมปทาน
และส่งผ่านการด�ำเนินการสู่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2565 เพือ่ ให้การผลิต
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งส�ำคัญของประเทศทัง้ สองแหล่ง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องช่วยรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทยทุกคน

PTTEP Energy Development Co., Ltd., and MP G2
(Thailand) Ltd., for the G1/61 exploration block,
and another by the ministry and PTTEP Energy
Development Co., Ltd., for the G2/61 block.
As Thailand’s regulator of mineral fuel
management, DMF will be closely tracking and
overseeing the operation of such gas fields for
seamless coordination between the concessionaires
and the contractors during the transitional period.
In other words, the current concessionaires will
be able to produce petroleum efficiently until the
expiry of their concessions and then duly pass on
such operation to the PSC contractors in 2022.
That way, gas production from these two major
groups of fields may proceed uninterrupted,
thus maintaining national energy security and
enhancing economic strength and prosperity of
all Thais.
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ภูมี ศรีสุวรรณ
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ภาพรวม
กรมเช�้อเพลิงธรรมชาติ

1.1

อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
LEGAL AUTHORITY

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ก�ำหนดกรอบอ�ำนาจหน้าที่
ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดังนี้
(1) บริหารจัดการในการให้สัมปทาน การส�ำรวจ
การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขาย และการ
จ�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
ต่ อ รั ฐ รวมทั้ ง จั ด เก็ บ ค่ า ภาคหลวงและผลประโยชน์
อื่นใดจากปิโตรเลียม
(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) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้
เป็นอ�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

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ENERGY POLICY AND STRATEGIES

ภายใต้การก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาภาคพลังงานให้สนองต่อนโยบายรัฐบาลในการเพิม่
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
“ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” รั ฐ บาลได้ ก� ำ หนดนโยบายพลั ง งานที่ อ ยู ่
ในค� ำ แถลงนโยบายของรั ฐ บาลต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 (ข้อ 6.9) ดังนี้
“ปฏิรูปโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ
ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน�้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้ผบู้ ริโภค
ระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด�ำเนินการ
ให้มีการส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด�ำเนินการให้มีการ
สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงาน ของรัฐและเอกชน
ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใสเป็นธรรม
และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน”
จ า ก น โ ย บ า ย ด ้ า น พ ลั ง ง า น ข อ ง รั ฐ บ า ล
กระทรวงพลั ง งาน ได้ จั ด ท� ำ แผนบู ร ณาการพลั ง งาน
ระยะยาว (พ.ศ. 2558-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักที่ใช้เป็น
กรอบทิศทางในการด�ำเนินนโยบายด้านพลังงานของ
ประเทศทีค่ รอบคลุมทุกมิตดิ า้ นพลังงาน ทัง้ แผนงานด้าน
ไฟฟ้า น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และการ
อนุรักษ์พลังงาน และได้ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติที่
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของประเทศทีก่ รมเชือ้ เพลิงธรรมชาติเป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักนั้น กระทรวงพลังงานได้เล็ง
เห็นความส�ำคัญโดยได้บรรจุการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นหนึง่ ใน
มาตรการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญภายใต้แผนบริหารจัดการ
ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ Gas Plan 2015
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The current government defined a policy and
strategies for energy sector development under
the overall national policy of enhancing economic
potential leading to security, prosperity, and
sustainability together with a developed-country
status through development under the Sufficiency
Economy philosophy. Under Item 6.9 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. …”
Stemming from the government’s energy
policy was the Ministry of Energy’s long-term
Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB
2015-2036), the primary plan framing the direction
for national energy policy implementation
encompassing all aspects and plans-power,
oil, natural gas, renewable energy, and energy
conservation. Relentlessly the ministry has driven
this plan toward concrete results.

ด้วยเนื่องจากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นผลลัพธ์
ที่ได้จากการพัฒนา แหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศ
ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ การด� ำ เนิ น การ
ที่ ผ ่ า นมาของกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การส�ำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
ตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ได้มีการปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการส�ำรวจและผลิตแหล่งปิโตรเลียม
ให้เป็นปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นเพิ่มทางเลือกให้กับรัฐ
ในการเลื อ กใช้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสม
กับศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม เพือ่ เตรียมความพร้อม
รองรับแหล่งสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุให้สามารถผลิต
ได้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาแหล่งใหม่ๆ ในอนาคต
ดังนี้
• ด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514
เป็นพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปด้านพลังงาน
ในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงาน
โดยให้เพิม่ ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing
Contract : PSC) และระบบสัญญาจ้างบริการ (Service
Contract: SC) โดยให้สทิ ธิในการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
เพิม่ เติมจากระบบเดิมทีม่ รี ะบบสัมปทานเพียงอย่างเดียว
รวมทัง้ จัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง
• จั ด ให้ มี ก ารประมู ล สิ ท ธิ ก ารส� ำ รวจและผลิ ต
ปิโตรเลียม แปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลง G1/61
และ G2/61 (แหล่งเอราวัณและบงกช) ภายใต้ระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอกั บ
ความต้องการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่
ประเทศ ภายใต้เงื่อนไขทั้งด้านราคาก๊าซธรรมชาติและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐโดยรวมสูงสุด
นอกจากนี้ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้รว่ มกับส�ำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการร่วมกันวางแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับ
การน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas :
LNG) เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
แ ล ะ เ พิ่ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า แ ล ะ
แปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว รวมถึงการร่วมวางแผน

In promoting the domestic E&P industry, for
which DMF is the main sponsoring agency, the
ministry recognized its significance by treating it
as another key driving measures under the Gas
Plan 2015 (2015-2036), for the bulk of Thailand’s
natural gas has resulted from the development
of indigenous petroleum deposits from the early
days. To date, DMF’s promotion of domestic E&P
and development work under the Gas Plan 2015
has included the updating of the E&P management
regime for greater flexibility, giving the State
more choices of managing regimes suiting
petroleum deposits’ potential so as to prepare
concession blocks nearing expiry for continued
production and development of new deposits
as follows:
• Amended the Petroleum Act of 1971,
resulting in the Petroleum Act (No. 7) B.E. 2560
(2017) to align with the energy reform approach
for energy stability and security by adding
Production Sharing Contract (PSC) and Service
Contract (SC) regimes to the Concession regime
in addition to the preparation of secondary laws
• Launched an E&P bidding round for Blocks
G1/61 and G2/61 (Erawan and Bongkot fields)
under the PSC regime to allow continued natural
gas production at quantities meeting demand to
establish domestic energy security under optimal
terms of gas prices and State benefits.
In addition, DMF together with the Energy
Policy and Planning Office and other agencies
drew up an LNG infrastructural development plan
to accommodate imports amid rising demand
for natural gas and enhance LNG storage and
gasification and participated in infrastructural
planning. Such planning included transmission
pipeline capacity expansion to grow Thailand’s
รายงานประจ�ำปี 2561
Annual Report 2018
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โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในกิจการก๊าซธรรมชาติ
เช่ น การขยายระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ ขยาย
ขี ด ความสามารถในการจั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ ส� ำ หรั บ
ภาคการผลิ ต ไฟฟ้ า ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
การลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
กระทรวงพลังงานมีภารกิจหลักในการก�ำหนดนโยบาย
และแผน และมาตรการด้ า นพลั ง งานของประเทศ
เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด หาพลั ง งานให้ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้ อ งการและความมั่ น คงของประเทศ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และการพั ฒ นาด้ า นพลั ง งาน
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) และ
แผนปฏิรปู ด้านพลังงาน เพือ่ เป็นกรอบทิศทางการขับเคลือ่ น
ประเทศในระยะยาว โดยมีประเด็นด้านพลังงานเป็นส่วน
ขับเคลื่อนส�ำคัญ และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เป็นเครือ่ งมือหรือกลไก
ที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ เพื่อให้
การพัฒนาประเทศ มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
ได้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.25612565) ทีม่ คี วามชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
รวมทั้งสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
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 และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล
34

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

caliber for supply procurement of natural gas for
power generation and meet the rising demand for
power while trimming the cost of power generation
through the reduction of oil fuel consumption.
The ministry’s core policy for defining
policies, plans, and measures is designed to
supply enough energy to meet the 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. The ministry’s strategy definition must
therefore align with the 20-year national strategies
(2017-2036) and the Energy Reform Plan, which
frame long-term national development. Translating
these strategies into implementation is the 12th
National Economic and Social Development Plan
(2017-2021) for development marked by security,
prosperity, and sustainability. To this end, four clearly
defined and up-to-date ministry strategies were
laid down for 2018-2022:
Strategy 1: Procurement of adequate energy to
fulfill needs, equipped with security
and promotion of investment
Strategy 2: Regulation of energy affairs and
prices
Strategy 3: Sustainable, environmentally friendly
energy development
Strategy 4: High-performance organization
committed to good governance.

กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ สั ง กั ด กระทรวงพลั ง งาน
มี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม
และเร่งรัดให้มกี ารส�ำรวจและพัฒนาแหล่งเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ในประเทศและส่งเสริมความร่วมมือด้านการส�ำรวจ
และพัฒนาแหล่งเชือ้ เพลิงธรรมชาติกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
เพือ่ สร้างและรักษาความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น โดยมีอ� ำนาจหน้าที่
ที่ ส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การครอบคลุ ม ทั้ ง การให้
สัมปทาน การส�ำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง
การขาย และการจ� ำ หน่ า ยปิ โ ตรเลี ย ม ตลอดจน
ก�ำหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการ
แหล่งปิโตรเลียม รวมทัง้ ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ เติม
จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
ในด้ า น LNG และถ่ า นหิ น ได้ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พ.ศ. 2559-2563) ให้มีความ
สอดคล้องเชือ่ มโยงกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศ
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

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 fostering and maintaining national
energy security. Its key mandates cover the
management of concession awarding, exploration,
production, storage, transport, sale, and distribution
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 in the following ways:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมัน่ คงในการจัดหา Strategy 1: Establish and maintain security
เชื้อเพลิงธรรมชาติจากแหล่งภายในประเทศ of mineral fuel supply from indigenous
และต่างประเทศ
and international sources
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ร องรั บ นโยบายความมั่ น คง
ด้านพลังงาน มีเป้าประสงค์ให้ประเทศมีความมั่นคง
ด้านพลังงานและสามารถตอบสนองความต้องการเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยการส�ำรวจและผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งเสริมให้มกี ารผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมและ
ผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนส�ำรวจและพัฒนา
ปิโตรเลียมในต่างประเทศ รวมทั้งมีแผนจัดหาเชื้อเพลิง
เพือ่ ความยัง่ ยืนด้านพลังงานของประเทศ โดยด�ำเนินงาน ดังนี้
• เพิ่มการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้มี
ข้อมูลพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพมากขึน้ ซึง่ จะเพิม่ โอกาสการส�ำรวจ
ให้ประสบผลส�ำเร็จมากขึน้ เช่น โครงการประเมินศักยภาพ
ปิโตรเลียมในพืน้ ทีเ่ ลือกสรรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• เร่งรัดให้มีการเปิดให้สิทธิในการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบ
แหล่งปิโตรเลียมใหม่

Accommodating the policy on energy
security, this strategy strives 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:
• Increasing the assessment of petroleum
potential to add high-potential areas and grow
the probability of exploration success through
the likes of a project on petroleum potential
assessment in selected areas of the Northeast
• Speeding up the awarding of E&P rights
to increase the probability of new discoveries
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• ส่งเสริมการส�ำรวจในพืน้ ทีส่ งวน เพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการพบปริมาณส�ำรอง
• ผลักดันการบูรณาการ กฎหมาย และระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานภาครัฐอืน่ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนิน
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ได้ เช่น โครงการ
เร่งรัดการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐอื่น และโครงการประสานงานเพื่อแก้
ปัญหาการด�ำเนินงานในการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
• ส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตปิโตรเลียม
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Recovery
Factor และ Well Optimization
• เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมการส� ำ รวจและผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในแปลง
ที่สิ้นสุดระยะเวลาผลิต เช่น โครงการตรวจสอบมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของอุปกรณ์ตดิ ตัง้ และโครงการศึกษาทางเลือก
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการก�ำหนดนโยบายรองรับ
การส� ำ รวจและผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในแปลงที่ สิ้ น สุ ด
อายุสัมปทาน
• จั ด ท� ำ แนวทางเพื่ อ ให้ ก ารส� ำ รวจและผลิ ต
ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาพื้ น ที่ ไ หล่ ท วี ป ทั บ ซ้ อ น
กับประเทศเพื่อนบ้าน
• ส่งเสริมการจัดหาปิโตรเลียมในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่วม
ไทย-มาเลเซีย เช่น โครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสม
ในการเปิ ด ให้ มี ก ารยื่ น ขอสิ ท ธิ ใ นการส� ำ รวจในพื้ น ที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
• ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุน
ส�ำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ด้ า นพลั ง งานในเชิ ง รุ ก เช่ น โครงการส่ ง เสริ ม และ
สร้างโอกาสการลงทุนด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ในต่างประเทศ
• ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤตที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม
• เตรี ย มแผนการบริ ห ารจั ด การ LNG เพื่ อ
ความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ
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• Promoting 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 through
the likes of a project on accelerating petroleum
production in areas under the jurisdiction of other
public agencies and a project on coordination to
resolve problems facing E&P operation
• Promoting optimal petroleum production
by focusing on raising recovery factors and well
optimization
• Preparing blocks nearing production
expiry for uninterrupted E&P, 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 for uninterrupted
E&P operations in joint development areas
and investigating approaches for resolving
overlapping continental shelves with neighboring
countries
• Promoting petroleum supply procurement
from MTJDA through the likes of a project to
investigate suitable approaches for exploration
bidding in MTDJA
• Promoting and driving private-sector E&P
investment abroad, as well as strengthening
international relations to enhance mutual trust, leading
to proactive energy cooperation, including
a project to nurture petroleum E&P investment
opportunities abroad
• Responding to emergencies and crises
affecting petroleum operations
• Developing LNG management plans for
national energy security

• บริ ห ารจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ หาถ่ า นหิ น
• Managing and resolving coal problems in
อย่างบูรณาการ เช่น โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหิน an integrated way, including a project to integrate
โดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
and optimize Thailand’s overall coal operations.

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม การประกอบ Strategy 2: Promote measures for E&P
กิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้มีความ safety and environmental friendliness
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Promoting the E&P business on a par with
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส ่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การ
ส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
สากลและได้รับการยอมรับจากประชาชนทุกภาคส่วน
โดยมีเป้าประสงค์ให้การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยด�ำเนินงาน ดังนี้
• เตรี ย มการรื้ อ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ ง ในการประกอบ
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�ำสิ่งติดตั้ง
ที่สิ้นสุดการผลิตไปใช้ประโยชน์ และโครงการพัฒนา
บุคลากรเพือ่ รองรับการด�ำเนินกิจกรรมการรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
• พัฒนาองค์ความรู้และจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ
ที่ช่วยยกระดับด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้น�ำงานศึกษาวิจัยที่มี
ประสิทธิผลมาขยายผลอย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการตรวจ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย
• กระตุน้ และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มในการส� ำ รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรม
เชิงป้องกัน

international standards, this strategy seeks all
sectors’ acceptance to keep the domestic E&P
business friendly with the environment and
communities, as well as safe for workers, by:
• Preparing for safe and environmentally
friendly decommissioning of petroleum installations,
including a project to investigate approaches,
criteria, and procedures leading to draft DMF
announcements on their removal and draft
agreements on transferring installations to
the State, a project on investigating utilization of
decommissioned installations, and a project on
personnel development to sustain decommissioning
activities
• Developing knowledge and devising
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 to continually focus on the development
of E&P SHE systems, particularly preventive
activities.
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น องค์ ก ร Strategy 3: Strive to become a highสมรรถนะสูงในการก�ำกับกิจการส�ำรวจและ performance organization in E&P regulation
ผลิตปิโตรเลียม
This strategy seeks to turn DMF into an
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์ให้กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติเป็นองค์กรทีม่ กี ารก�ำกับ ประสาน บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยด�ำเนินงาน ดังนี้
• เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประสานงานและ
การให้บริการ โดยทบทวนปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการ
ท� ำ งานของกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
พร้อมพัฒนาระบบและด�ำเนินการติดตามประเมินผล
กระบวนการอย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการทบทวนปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานและติดตามผลตามคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
• ยกระดับฐานข้อมูลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการส�ำ รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของประเทศ โดยการปรับปรุงฐานข้อมูล
ธรณีฟิสิกส์และฐานข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม
• พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
กระบวนการสังเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ความเที่ยงตรง และสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู ้ บ ริ ห าร เช่ น โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
เพือ่ ผูบ้ ริหาร (Executive Information System : EIS)
• บริ ห ารอั ต ราก� ำ ลั ง ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
ภารกิจ โครงสร้างพร้อมกับสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพกับการปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง ควบคู่กับ
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร เช่น โครงการ
พัฒนาบุคลากรเพือ่ เตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหาร
• เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะ
มีความสามารถตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การเป็นผู้น�ำ
และการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และการถ่ายทอดความรู้
เพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ร เช่ น โครงการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การพั ฒ นาทรั พ ยากร
รายบุคคลตามหลักสมรรถนะ
• เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการ
สือ่ สารและงานด้านมวลชนสัมพันธ์ เช่น โครงการพัฒนา
ทักษะบุคลากรด้านการสือ่ สารและมวลชนสัมพันธ์
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organization marked by efficient regulation,
coordination, and management of internal
processes by:
• 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
on work process improvement and job manual
monitoring
• Upgrading DMF databases into a national
E&P knowledge hub by improving geophysical
and well databases
• Developing an IT system and data synthesis
processes for higher 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 personnel development
for their jobs 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 through the likes of a project to
develop information systems to link individual
development data under the capability principle
• Promoting skills for communication and
community relations, including a project to
develop these skills

• เสริมสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ ความภาคภูมใิ จ
• Promoting personnel’s values, satisfaction,
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น โครงการเสริมสร้าง and pride in job performances, including a project
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/โครงการส่งเสริมคุณธรรม to promote DMF values and culture, a project to
จริยธรรมของข้าราชการ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ promote government officials’ virtue and ethics,
and a quality-of-life development project.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน Strategy 4: Enhance sustained confidence
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์ เพิ่มการรับรู้ และ and cooperation among all sectors
ทัศนคติทางบวกต่อภารกิจในการบริหารจัดการปิโตรเลียม
LNG และถ่านหิน ให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
โดยด�ำเนินงาน ดังนี้
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย
เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อกิจการ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประกอบด้วย
1. โครงการท่องโลกปิโตรเลียม
2. โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
และเพิ่ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม
3. กิ จ กรรมสร้ า งความรู ้ แ ละความเข้ า ใจ
ด้านปิโตรเลียมแก่สอื่ มวลชนและผูน้ ำ� ท้องถิน่
• เพิ่มการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปิโตรเลียม
ในวงกว้าง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ต่อกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
• เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานรั ฐ
ในส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยได้ด�ำเนินโครงการ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรปิ โ ตรเลี ย มอย่ า งเป็ น ธรรม (Flagship
Project) ในส่วนของการสร้าง พัฒนาและรักษาเครือข่าย
ด้านปิโตรเลียมในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
• ตอบสนองต่อปัญหาเชิงวิกฤตจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น โครงการ
บริหารจัดการเชิงรุกเพื่อแก้สภาวะวิกฤตด้านการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านสื่อ
Social Media

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 Camp
2. Nurturing of confidence, trust, and
engagement to accommodate E&P
development projects
3. Activities designed to educate members
of the media and local leaders on
petroleum matters.
• Broadening petroleum business 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 at large, including a project to proactively
overcome DMF’s E&P crises through social media.
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1.3

แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 – 2579
GAS PLAN 2015

1. ที่มาของแผน

ด้ ว ยสภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น ที่ ก� ำ ลั ง การผลิ ต
ก๊ า ซธรรมชาติ ข องแหล่ ง ในประเทศมี แ นวโน้ ม ลดลง
สวนทางกับความต้องการใช้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529
ถึงปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 8.673 (รูปที่ 1) ขณะที่ปริมาณ
ส� ำ รองก๊ า ซธรรมชาติ ข องไทยก็ มี อ ยู ่ อ ย่ า งจ� ำ กั ด
ท�ำให้มีแนวโน้มที่ต้องพึ่งพาการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ
จากต่างประเทศมากขึ้นตามล�ำดับ ซึ่งอาจมาจากทั้ง
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและจากภู มิ ภ าคอื่ น ประเทศไทย
จึงจ�ำเป็นต้องมีแผนการด�ำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร
ก๊าซธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถรองรับ
ความต้องการใช้ในภายภาคหน้าได้อย่างเพียงพอและ
มีเสถียรภาพ ทั้งโดยการขยายขีดความสามารถด้าน
การจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ และจากการลด
ความต้องการใช้เพือ่ ชะลอการเติบโตของปริมาณการน�ำ
เข้า LNG ในอนาคต

1. Evolution

Thailand currently faces dwindling indigenous
gas output capacity against a backdrop of
rising demand; the average annual growth rate of
consumption since 1986 is 8.673% (Figure 1). With
a crunch on gas reserves, the country found itself
increasingly dependent 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 slow LNG
import growth, it must expand national gas supply
capability while trimming demand.

ลานลบ. ฟุตตอวัน ที่ความรอน 1000 บีทียูตอลบ.ฟุต
MMcfd at 1,000 Btu/cu.ft.
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รูปที่ 1 การใช้ก๊าซธรรมชาติในทุกภาคส่วนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 - 2561
Figure 1 Natural Gas Consumption (All Sectors, 1986-2018)
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2. ความเป็นมาของแผน

ในช่วงปี 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่ ง ชาติ (กพช.) มี ม ติ ใ ห้ ก ระทรวงพลั ง งานจั ด ท� ำ
แผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติระยะยาว (Thailand
Integrated Energy Blueprint หรือ TIEB) โดยให้มี
ระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจากมติดังกล่าว กระทรวง
พลั ง งานจึ ง ได้ จั ดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังการผลิ ตไฟฟ้ า
ของประเทศไทย (PDP 2015) แผนอนุรักษ์พลังงาน
(EEP 2015) แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP 2015) แผนบริ ห ารจั ด การก๊ า ซธรรมชาติ
(Gas Plan 2015) และแผนบริหารจัดการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
(Oil Plan 2015) โดยมีเป้าหมายหลักคือ 1) ด้านความมัน่ คง
ทางพลังงาน (Security) เพื่อตอบสนองความต้องการ
พลังงานของประเทศ สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยเน้นการกระจายเชื้อเพลิงเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) เพือ่ ต้นทุนพลังงานทีเ่ หมาะสม
ประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ยอมรั บ ได้ ไม่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่ อ การพั ฒ นาประเทศในระยะยาว รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม
(Ecology) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน
การประชุ ม ของคณะกรรมการนโยบายพลั ง งาน
แห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2579
(Gas Plan 2015) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าแผนหลักภายใต้
กรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติระยะยาว ทั้งนี้
แผนทั้งห้าแผนภายใต้กรอบแผนบูรณาการพลังงาน
แห่งชาติระยะยาวดังกล่าวนั้น ต่างมีความเชื่อมโยง
ส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน (รูปที่ 2)

2. Background

In 2014 the National Energy Policy Council
(NEPC) assigned the Ministry of Energy to map out
a long-term Thailand Integrated Energy Blueprint
(TIEB) coinciding with each period of the national
socio-economic plan issued by the National
Economic and Social Development Board
(NESDB). As a result, the ministry prepared
PDP 2015 (Thailand Power Development Plan
2015), EEP 2015 (Energy Efficiency Plan 2015),
AEDP 2015 (Alternative Energy Development
Plan 2015), Gas Plan 2015 (Natural Gas
Management Plan 2015), and Oil Plan 2015 (Oil Fuel
Management Plan 2015). The key goal is threefold.
First, energy security to meet national demand
and support the national socio-economic plan
by diversifying fuel types and minimizing the risk
of over-reliance on any particular fuel. Second,
economy, to derive suitable costs of energy
acceptable to the public and the business sector
in support of long-term national development,
while promoting efficient energy consumption.
Third, ecology, to minimize environmental and
community impacts.
On September 17, 2015, NEPC endorsed
the ministry’s Gas Plan 2015 as one of the five
principal plans of TIEB, the five plans under which
are interconnected as well as interdependent.
See Figure 2.
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แผนบร�หารจัดการกาซธรรมชาติระยะยาว
GAS PLAN
กาซธรรมชาติ เช�้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด และกำลังลดนอยลงทุกป
Natural gas, the staple power-generating fuel, is an ever-dwindling resource of limited supply

OIL PLAN
ลดการใชเช�้อเพลิง
ในภาคขนสง
Reduce fuel
consumption for
the bio-transport
sector

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ
PDP
จำเปนตองมีการปรับลด
สัดสวนเช�้อเพลิงของกาซธรรมชาติลง
The ratio of natural gas
consumption needs to shrink

OIL PLAN
ผลักดันการใชเช�้อเพลิง
ช�วภาพ
Drive biofuel
consumption

แผนอนุรักษพลังงาน
EEP

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก
AEDP

ลดการใชพลังงานในประเทศ
ตามแผน PDP
Reduce domestic fuel
consumption under PDP

เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเว�ยนตามแผน PDP
Raise the ratio of power generation
from renewable energy under PDP

แผนบร�หารจัดการกาซธรรมชาติระยะยาว
GAS PLAN
แผนบร�หารจัดการกาซธรรมชาติจะชวยใหสามารถรองรับความตองการใชกาซในประเทศไดอยางเพียงพอ
และมีประสิทธ�ภาพในอนาคต อีกทั้งรองรับในกรณีที่แผนอื่นไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด
The plan will sustain domestic demand for natural gas and keep up efficiency sustainably;
it will also sustain cases where other plans cannot be implemented in time
รูปที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ
Figure 2 Linkage under TIEB

หลังจากแผนได้รบั ความเห็นชอบและมีผลตัง้ แต่วนั ที่
17 กันยายน 2558 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติรว่ มกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันก�ำกับ ติดตาม ประเมินและทบทวน
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติในภาคต่างๆ และ
ประเมินความเป็นไปได้ของแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ความต้องการใช้ ทั้งความเป็นไปได้ที่โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จะชะลอออกไป ความส�ำเร็จของการด�ำเนิน
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Once the plan had secured endorsement with
effect from September 17, 2015, DMF and related
agencies oversaw, monitored, assessed, and
revised forecasts of gas demand in various sectors
and constantly assessed the feasibility of gas supply
plans. These factors consisted of the likelihood of
deferred coal power plant construction, the likelihood
of AEDP and EEP implementation success of

งานตามแผน AEDP และ EEP ทีป่ ระเมินไว้อยูท่ รี่ อ้ ยละ 70
รวมถึงแนวโน้มราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกทีม่ กี ารปรับตัว
ลดลงในช่วงกลางปี 2559 ทีส่ ง่ ผลให้ประเมินความต้องการใช้
ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมมิได้สูงอย่างที่คาดการณ์
ไว้เมื่อแรกจัดท�ำแผน ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2559
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ส� ำ นั ก งานนโยบายและ
แผนพลั ง งาน ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ สนอ
ผลการประเมินค่าพยากรณ์ความต้องการใช้และแผนการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2/2559 ต่อ กพช.
ซึ่งได้รับอนุมัติในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
จากนัน้ ในปี 2560 ยังมีมติทเี่ กีย่ วข้องกับก๊าซธรรมชาติ
ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจาก กพช. ถึง 2 ครัง้ คือ 1) แนวทาง
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ สภาวะวิ ก ฤตก๊ า ซ
ธรรมชาติ 2564-2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ทีม่ กี ารทบทวนและประเมินความเป็นไปได้ในการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติของประเทศ และ 2) แนวทางการส่งเสริม
ในกิจการก๊าซธรรมชาติในวันที่31กรกฎาคม2560ซึง่ รวมถึง
มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ กฟผ. ด�ำเนินการโครงการ
น�ำร่อง ระยะที่ 1 โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี (รูปที่ 3)
17 ก.ย. 58
Sep.17, 2015

เห็นชอบ
Gas Plan 2015
โดยนําเสนอแผน
ทัง้ 3 กรณี คือ
1. กรณีฐาน
2. กรณีทดแทน
โรงไฟฟาถานหิน
3. กรณีสมั ปทาน
หมดอายุไมสามารถ
รักษาระดับการผลิตได
Endorsed Gas
Plan 2015
Three scenarios
submitted:
1. Base case
2. Replacement of
coal-fired power plant
3. Expired concessions
unable to maintain
output levels

30 พ.ค. 59
May 30, 2016

เห็นชอบใหดําเนินการ
ตาม Gas Plan 2015
กรณีที่ 2
ความเปนไปได ในการดําเนินงาน
ตามแผน AEDP และ EEP
อยูท ่ี 70% และแนวโนมสราง รฟฟ.
ถานหิน
Endorsed Gas Plan 2015
scenario 2
Possibility of 70%
implementation of AEDP
and EEP and likely
construction of coal-fired
power plant

8 ธ.ค. 59
Dec. 8, 2016

รับทราบ
Gas Plan 2015
Rev. 2
จากการติดตาม
การใชกา ซธรรมชาติ
อยางตอเนือ่ ง
พบวามีคา ตํา่ กวา
คาทีค่ าดการณไว
และวิกฤตราคานํา้ มัน
Acknowledged Gas
Plan 2015 (Rev. 2)
Ongoing monitoring of
gas demand showed
overestimation amid oil
price crisis

70%, and a weakening trend for the world 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 the outcomes of their assessed natural
gas demand and supply (Revision 2/2016) to NEPC,
which granted its approval at the December 8, 2016
meeting. Then in 2017, NEPC endorsed two natural
gas-related matters. First, on May 15, 2017,
the approach to accommodate natural gas crises
2021-2023, under which revision and assessment
were made of the possibility of gas supply for the
country. Second, on July 31, 2017, the approach to
manage natural gas businesses; the meeting also
saw NEPC endorse and assign EGAT to proceed
with a pilot project, phase 1, to secure LNG supply
of up to 1.5 million tons a year (Figure 3).

15 พ.ค. 60
May 15, 2017

31 ก.ค. 60
July 31, 2017

Gas Plan

อยูระหวางเตรียมการ
รับทราบ
เห็นชอบแนวทาง
จัดทําแผนเพื่อตอบรับ
แนวทางการเตรียมความพรอม การสงเสริมในกิจการ
1. PDP ฉบับปรับปรุง
เพื่อรองรับสภาวะวิกฤต
กาซธรรมชาติ
กาชธรรมชาติ 2564-2566 แนวทางการสงเสริมการแขงขัน 2. ผลการเปดใหยื่นขอ
สิทธิสํารวจและผลิต
ในกิจการกาซธรรมชาติแบงเปน
มีการปรับแผนจัดหา
ปโตเลียมในแปลง
3 ระยะ ดังนี้
ในสวนของ
ระยะที่ 1 ระยะดําเนินการโครงการ G1/61 และ G2/61
แหลงบงกชเหนือ
นํารอง
Preparation of plans
Acknowledged approach
ระยะที่ 2 ระยะเปลี่ยนผานกอน
to accommodate
for preparedness
การเปดเสรีเต็มรูปแบบ
1. Amended PDP
for gas crises 2021-2023
ระยะที่ 3 เปดแขงขันเสรีเต็มรูปแบบ 2. E&P bidding
Adjustment made to
outcome for
supply plan from
Endorsed approach for promoting
G1/61and
Bongkot North
gas businesses Three phases of
G2/61
approach:
1. Pilot project implementation
2. Transition to full-fledged
liberalization
3. Liberalization

รูปที่ 3 สรุปมติ กพช. ที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว
Figure 3 NEPC’s Gas Plan-related resolution summary
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ตลอดช่วงปี 2561 ทีผ่ า่ นมา กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ติ ด ตามและประเมิ น
ความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชดิ
เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ แ ละเตรี ย มความพร้ อ ม
ในการวางแผนโครงสร้ า งพื้ น ฐาน รองรั บ การน� ำ เข้ า
ก๊าซธรรมชาติทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ให้มคี วามเหมาะสม
กับความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา และไม่ก่อให้เกิด
ภาระค่าใช้จา่ ยในการลงทุนต่างๆ ทีม่ ากเกินความจ�ำเป็น
นอกจากนี้ กระทรวงพลั ง งานได้ เ ตรี ย มการ
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า
ของประเทศ (PDP 2015) แผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
(EEP 2015) และแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP 2015) เพือ่ ให้เหมาะสมและ
เป็ น ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ผลจากการทบทวนแผนเหล่ า นี้
จะเกี่ยวโยงและส่งผลต่อค่าพยากรณ์ความต้องการ
ใช้ ก ๊ า ซธรรมชาติ ใ นอนาคต จึ ง จะมี ก ารทบทวน
แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงแผนการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
ภายหลังจากการทบทวนแผนต่างๆ ได้ขอ้ สรุปแล้ว

3. แผนการด� ำ เนิ น งานภายใต้ แ ผนบริ ห าร
จัดการก๊าซธรรมชาติ

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
เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย ควบคู ่ กั บ การติ ด ตาม
ผลการด�ำเนินงานของแผนอื่นๆ อาทิ แผน PDP 2015
แผน AEDP 2015 และ แผน EEP 2015 ซึง่ ความส�ำเร็จ
ของแต่ละแผนจะส่งผลต่อความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติ
ดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ ง มี ก ารรายงานผลการติ ด ตาม
ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) อย่างต่อเนือ่ งเป็นรายไตรมาส (รูปที่ 4)
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Throughout 2018, DMF and related agencies
tracked and assessed gas demand in various
sectors to assess the situation and prepare to
map out infrastructure plans to accommodate
future gas imports fitting the demand for each
period and preventing redundant investment
expenses. In addition, the ministry took steps
to review and duly update PDP 2015, EEP 2015,
and AEDP 2015. Since these revised 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 assorted plans
have been drawn.

3. Action plan under Gas Plan 2015

Since September 2015 after NEPC’s approval,
DMF has continued to implement the Gas Plan,
consisting of measures taken involving
consumption, supply, preparation of infrastructure,
business structure, and essential regulations.
Regarding consumption, DMF monitored gas
consumption by each sector in comparison with
the implementation of other plans, including PDP,
AEDP, and EEP of 2015. The success of each
plan affected gas demand. The department also
reports quarterly monitoring outcomes to the
Energy Policy Administrative Committee (EPAC).
See Figure 4.

G1 ชะลอการเติบโตของความตองการใชกาซ
Delay gas demand growth
G1-1 Pool Pricing

เนนใหเกิดการใชกาซ

อยางมีประสิทธ�ภาพ

G1-2 (PDP) ลดการพึ่งพากาซ
Reduce reliance on natural gas

ในทุกภาคสวน
Focus on EFFICIENT
consumption of natural gas in all sectors

G1-3 (EE) สงเสร�มการประหยัดพลังงาน
Promote energy-saving

G2 รักษาระดับการผลิตกาซธรรมชาติ
Maintain gas output levels
G2-1 บร�หารจัดการ สปท. สิน้ อายุ ป 2565-66 (แหลงเอราวัณ & บงกช)
Manage concessions expiring in 2022-23 (Erawan & Bongkot)
Other concessions nearing expiry: Benchamas/Tantawan Jul.’30, Pailin Jan.’38, Arthit Feb.’46 & Feb.’50
G2-2 เปดใหยื่นขอสิทธ�ฯ รอบใหม
G2-3 บร�หารจัดการกาซในอาวไทย
Launch new E&P bidding rounds
Manage Gulf of Thailand gas

ยืดอายุแหลงในประเทศ
Prolong lives of indigenous sources

G3 หาแหลงและการบร�หารจัดการ LNG อยางมีประสิทธ�ภาพ
Seek LNG sources and efficiently manage LNG
G3-1 การจัดหา LNG ใหเพียงพอและมีการแขงขัน
Secure adequate LNG and allow for competition
G3-2 ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลดาน LNG
Investigate LNG regulatory approach

G4 มีโครงสรางพื้นฐานและแนวทางดานการแขงขัน
Establish infrastructure and competition approach
G4-1 ติดตามแผนโครงสรางพื้นฐานกาซธรรมชาติ
Monitor natural gas infrastructure plan
G4-2 LNG Terminal

สงเสร�มใหเกิดการแขงขัน
ในธุรกิจกาซธรรมชาติ
Promote competition in the gas business

G4-3 แนวทางสรางการแขงขันกิจการ
กาซธรรมชาติ
Approach for gas business
competition

รูปที่ 4 เป้าหมายการด�ำเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว
Figure 4 Gas Plan goals

ส�ำหรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติทไี่ ด้จากแหล่งต่างๆ จริง ณ สิน้ ปี 2561 คือ
จากแหล่งในประเทศถึงร้อยละ 70 น�ำเข้าจากเมียนมา
ร้อยละ 17 และน�ำเข้า LNG ร้อยละ 13 แต่ถ้าเทียบกับ
แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ตามแผนบริหารจัดการ
ก๊าซธรรมชาติระยะยาว พ.ศ. 2558 – 2579 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นั้น จะเห็นได้ว่า
ในปี 2579 หากไม่มีการส�ำรวจและพัฒนาศักยภาพ
ปิ โ ตรเลี ย มของประเทศเพิ่ ม เติ ม สั ด ส่ ว นการจั ด หา
ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากแหล่ ง ในประเทศอาจลดลงเหลื อ
เพียงร้อยละ 5 น�ำเข้า LNG ตามสัญญาซือ้ ขายระยะยาว
ที่มีอยู่ร้อยละ 19 เหลืออีกถึงร้อยละ 76 ถือเป็นสัดส่วน
ที่ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงด้านการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยต่อไป โดยมีวิธีการจัดหา
หลักๆ 5 วิธีด้วยกันคือ 1) บริหารจัดการแหล่งสัมปทาน
ที่ จ ะสิ้ น อายุ 2) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพใน
แหล่ ง สั ม ปทานปั จ จุ บั น 3) เปิ ด ให้ สิ ท ธิ ส� ำ รวจและ
ผลิตรอบใหม่ 4) จัดหาเพิ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน และ
5) จัดหา LNG ดังรูปที่ 5

As for supply, the actual ratio of gas supplies
derived from various sources as of year-end 2018
was 70% indigenous deposits, 17% imported from
Myanmar, and 13% LNG imported. Compared with
the supply plan under the Gas Plan 2015 (Revision 2)
of December 8, 2016, without additional exploration
and development of Thailand’s capability, the ratio
of indigenous supply could shrink to just 5%, that
from LNG imports under long-term contracts to 19%,
and up to 76% would need to be managed for future
national security of supply. To achieve this, five key
solutions have been identified: manage concessions
nearing expiry, promote capability development
of current concessions, launch new E&P bidding
rounds, secure additional supplies from neighboring
countries, and secure LNG, as shown in Figure 5.

รายงานประจ�ำปี 2561
Annual Report 2018

45

การผลิตกาซธรรมชาติ
ที่ผลิตไดจร�ง ณ สิ้นป 2561
Actual gas output at
year-end 2018

แผนการจัดหากาซธรรมชาติตาม
Gas Plan 2015 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ณ สิ้นป 2579
Gas supply plan under Gas Plan 2015 (Revision 2)
at year-end 2036
บริหารจัดการ
แหลงสัมปทานที่จะสิ้นอายุ
Manage concessions
nearing expiry
สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ในแหลงสัมปทานปจจุบัน
Promote capability
development
of current concessions
เปดใหสิทธิสํารวจและ
ผลิตรอบใหม
Launch new E&P
bidding rounds

70% 17% 13%
Total Domestic Total West
Supply

LNG

จัดหาเพิ่มเติม
จากประเทศเพื่อนบาน
Secure additional supplies
from neighboring countries
LNG

76% 19% 5%

Others

LNG

Total Domestic
Supply

รูปที่ 5 สัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติทผี่ ลิตได้จริง ณ สิน้ ปี 2561 เทียบกับแผนจัดหาภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2/2559 ณ สิน้ ปี 2579
Figure 5 Ratio of Actual Gas Output (Year-end 2018) to Gas Supply Plan under Gas Plan 2015 (Revision 2) (Year-end 2036)

ส� ำ หรั บ มาตรการ G2-1 เรื่ อ งบริ ห ารจั ด การ
แหล่ ง สั ม ปทานที่ จ ะสิ้ น อายุ ใ นปี 2565 – 2566 นั้ น
ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม
2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่
ดี เ วลลอปเมนท์ จ� ำ กั ด ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เอ็ ม พี จี 2
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา
แบ่ ง ปั น ผลผลิ ต ในแปลงส� ำ รวจหมายเลข G1/61
(ที่ตั้งของแหล่งกลุ่มเอราวัณในแปลงส�ำรวจปัจจุบัน
หมายเลข 10, 11, 12 และ 13) และให้บริษัท ปตท.สผ.
เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็น
ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในแปลงส�ำรวจหมายเลข
G2/61 (ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง กลุ ่ ม บงกชในแปลงส� ำ รวจ
หมายเลข 15, 16 และ 17) ซึง่ แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว (Gas
Plan) ที่ จ ะด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามแผน PDP2018
ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะน�ำการประเมินความเป็นไปได้
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As for the G2-1 measure (manage concessions
nearing expiry in 2022-2023), the Cabinet at its
December 13, 2018 meeting endorsed PTTEP
Energy Development Co., Ltd., jointly with MP G2
(Thailand) Co., Ltd., as the selected PSC contractor
for G1/61 (site of the Erawan group of fields in
current exploration blocks 10, 11, 12, and 13); and
endorsed PTTEP Energy Development Co., Ltd., as
the selected PSC contractor for G2/61 (site of the
Bongkot group of fields in current exploration blocks
15, 16, and 17). The gas supply plan under the Gas
Plan 2015 to amend under the PDP 2018 plan will
include the assessment outcomes of supply from
both blocks so as to make the supply plan most
suitable as well as realistic.

ในการจัดหาจากทั้ง 2 แปลง มาประกอบการพิจารณา
เพือ่ ให้แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติมคี วามเหมาะสมและ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด
ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยมีสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากสถานะ
ของเหลวทีข่ นส่งมาในรูปของ LNG กลับเป็นสถานะก๊าซ
อยู่แห่งเดียวคือ ที่อ�ำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยองด้วย
ขนาด 10 ล้านตันต่อปี ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด
และในปี 2559 ที่ผ่านมา กพช. ได้เห็นชอบกับโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายสถานีแปรสภาพ
LNG อีก 3 โครงการ เพื่อขยายขีดความสามารถใน
การรองรับการน�ำเข้า LNG ที่คาดว่าจะสูงขึ้นในอนาคต
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ก� ำ ลั ง ความสามารถในการรองรั บ LNG
ของประเทศไทยจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 24 ล้านตันต่อปี
ภายในปี 2567
ทัง้ นี้ ตลอดปี 2561 ทีผ่ า่ นมา กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ซึง่ คาดการณ์
ว่าต้นปี 2562 จะสามารถเสนอต่อ กพช. เพือ่ ให้ความเห็น
ชอบต่อแผนดังกล่าว โดยเมือ่ แผน PDP 2018 ทีเ่ ป็นหนึง่
ในห้าแผนหลักของแผน TIEB ได้รับความเห็นชอบจาก
กพช. แล้ว ก็จะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ Gas Plan 2018 เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผน PDP 2018 ดังกล่าวในล�ำดับต่อไป โดยคาดว่า
ในปี 2562 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและหน่วยงานหลัก
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะร่ ว มกั น จั ด ท� ำ แผนบริ ห ารจั ด การ
ก๊าซธรรมชาติระยะยาว พ.ศ. 2561–2580 (Gas Plan 2018)
และแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับก๊าซธรรมชาติของประเทศในอนาคตแล้วเสร็จ

Concerning infrastructural development,
today Thailand has only one 10-million-ton/year
LNG gasification 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.
Throughout 2018, DMF has participated in the
formulation of PDP 2018, which is expected to be
tabled for NEPC approval in early 2019. Once the
PDP 2018-one of the five key elements under TIEBis endorsed by NEPC, steps will be taken to revise
Gas Plan 2018 accordingly. In 2019 DMF and key
related agencies will jointly define Gas Plan 2018
and complete a suitable infrastructural development
plan related to Thailand’s natural gas.
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1.4

แผนการบริหารจัดการ LNG
LNG MANAGEMENT PLAN

1. ที่มา

ประเทศไทยมีความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติเพือ่ ใช้
ในภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และ
ภาคขนส่ง ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ
มีการเติบโตต่อเนื่องที่ระดับความต้องการใช้ประมาณ
5,000 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น ปริ ม าณการจั ด หา
ก๊าซธรรมชาติมีทิศทางเป็นไปตามแผนบริหารจัดการ
ก๊าซธรรมชาติ หรือ Gas Plan 2015 ที่ได้ประมาณการ
ล่ ว งหน้ า ในด้ า นความต้ อ งการใช้ แ ละการจั ด หา
ก๊าซธรรมชาติของประเทศจากในประเทศ จากการน�ำเข้า
ก๊าซธรรมชาติทางท่อส่งจากประเทศเมียนมา และส่วนที่
เข้ามาเป็นส่วนเสริมของการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอ
คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกท�ำให้เหลว (Liquefied Natural
Gas : LNG) หรือก๊าซธรรมชาติในสถานะของเหลว
ที่อุณหภูมิเย็นยิ่งยวด (ติดลบ 162 องศาเซลเซียส)
LNG เข้ า มาเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ มี ป ริ ม าณ
การจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการใช้ LNG
ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศที่ร้อยละ 13
เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งก๊าซในประเทศ รองรับในช่วงการหยุดซ่อมบ�ำรุง
และรองรับในสภาวะฉุกเฉินด้านก๊าซธรรมชาติ
ประเทศไทยเริ่มน�ำเข้า LNG ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
และมีแนวโน้มการใช้มากขึ้นในปัจจุบันตามแผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อรองรับการน�ำเข้า LNG ด้วยเรือขนาดใหญ่ที่มีผนัง
ส�ำหรับเก็บรักษาความเย็น การสร้างถังจัดเก็บและระบบ
แลกเปลีย่ นความร้อนเพือ่ แปรสถานะ LNG จากของเหลว
ให้กลับมาเป็นสถานะก๊าซ โดยตามแผนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) ได้พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)
ด� ำ เนิ น การขยายความสามารถของคลั ง จั ด เก็ บ และ
แปรสภาพ LNG Terminal มาบตาพุด ท�ำให้ LNG
Terminal มาบตาพุด มีความสามารถในการแปรสถานะ
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1. Background

Thailand consumes natural gas in its power
generation, industrial sector, household sector, and
transport sector. These result in soaring national
gas demand to about 5 Bcfd. Natural gas supply
volumes follow the Gas Plan 2015, derived from
estimates of demand and supply from indigenous
sources, imported piped gas from Myanmar, and
LNG imports to meet the supply shortfall. The
liquefied part of natural gas at minus 162 degrees
Celsius.
LNG now plays an instrumental role; in 2018
it accounted for 13% of the national supply of
natural gas, strengthening domestic gas supply
management, particularly by serving during gas
field maintenance shutdowns and natural gas
emergencies.
It was in 2011 that Thailand began importing
LNG, whose consumption trend has been on
the rise under the Gas Plan 2015. Its developed
infrastructure has accommodated imports via
large vessels with cryogenic walls, while storage
tanks and heat exchange systems were installed
to gasify LNG. Under the infrastructural plan,
in 2017 NEPC approved PTT Plc’s expansion
of the LNG storage and liquefaction facilities
at Map Ta Phut to enable the Map Ta Phut
terminal to accommodate a total of 11.5 tons per
year (MTPA) of the commodity. Construction
was completed in late 2018. For the approved
second LNG terminal at Nong Faep, Rayong,
some 10 kilometers from Map Ta Phut, PTT
had completed its design and EIA study before
beginning construction of the 7.5-MTPA terminal

LNG ให้เป็นก๊าซรวม 11.5 ล้านตันต่อปีซงึ่ ได้กอ่ สร้างแล้ว
เสร็จในปลายปี พ.ศ.2561 การอนุมัติให้ก่อสร้าง LNG
Terminal แห่งที่ 2 ในพืน้ ทีบ่ า้ นหนองแฟบ จังหวัดระยอง
ซึ่ ง ห่ า งจากมาบตาพุ ด ราว 10 กิ โ ลเมตร โดย ปตท.
ได้ออกแบบและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
เสร็จและเริ่มก่อสร้าง LNG Terminal ในปลายปี พ.ศ.
2561 ขนาด 7.5 ล้านตันต่อปี การมอบหมายให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมความพร้อมเป็น
ผูจ้ ดั หา LNG รายใหม่ (shipper) เพือ่ น�ำเข้า LNG ไม่เกิน
1.5 ล้านตัน/ปี ตามนโยบายการแข่งขันเสรีในกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงให้ กฟผ. ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงสร้างพืน้ ฐานประเภทเรือรับและแปลงสภาพ LNG
แบบลอยน�ำ้ (Floating Storage Regasification Unit :FSRU)
ทัง้ ด้านความเป็นไปได้ การศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
(Environmental Impact Assessment : EIA)
การบริ ห ารจั ด การด้ า นจั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ
และการเตรี ย มโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่ อ ตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้ของประเทศ รวมทั้งการเปิดให้มี
การแข่ ง ขั น เสรี นั้ น LNG จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ในจั ด หา
ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
ทันท่วงที ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและการวางแผน
ในอนาคต
ในส่วนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับมอบหมาย
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ให้ ก�ำกับ ติดตาม รวมถึง
บริหาร ดูแลความมั่นคงของการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ทั้ ง จากอ่ า วไทย จากการน� ำ เข้ า จากต่ า งประเทศ
ทางระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละจากการน� ำ เข้ า
ในรู ป ของ LNG เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ใช้ของประเทศได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งใน
สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น การหยุ ด
ซ่อมบ�ำรุงและการวางแผนในอนาคต

in late 2018. NEPC also assigned EGAT to prepare to serve as the new LNG shipper, importing
up to 1.5 MTPA under Thailand’s natural gas
business liberalization policy. It also assigned
EGAT to investigate the feasibility of a floating
storage regasification unit (FSRU), embracing
EIA report preparation.
In view of supply issues and infrastructural
preparation to accommodate national demand,
together with the liberalization of the natural gas
business, LNG plays a crucial role in ensuring
enough supply to meet current and to serve
future gas market.
DMF was assigned by the NEPC resolution
of July 31, 2017, to oversee, monitor, administer,
and look after the security of supply of natural
gas from the Gulf of Thailand, imported piped and
indigenous natural gas and LNG imports in
suitable and prompt response to national
demand, covering current situation, emergencies,
maintenance shutdowns, and future planning.

2. Accomplishments

DMF has formed a taskforce to study, plan, and
formulate work processes for setting up an LNG
Division by:
1. Monitoring, driving a study, and participating
in providing recommendations to EGAT on the
FSRU project capable of receiving and gasifying
5 MTPA of LNG
2. Monitoring EGAT’s purchase of 1.5 MTPA
of LNG to get ready and test-run third-party access
(TPA) system
2. ผลงานที่ได้ด�ำเนินการ
3. Monitoring implementation of the LNG
ก ร ม เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ธ ร ร ม ช า ติ ด� ำ เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง Terminal Project, Ban Nong Faep, Rayong
คณะท�ำงานศึกษา วางแผน จัดท�ำกระบวนการท�ำงาน
เพื่อจัดตั้งกอง LNG โดยมีการด�ำเนินการที่ผ่านมา ดังนี้
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1) ติ ด ตาม ผลั ก ดั น การศึ ก ษา และเข้ า ร่ ว ม
ให้ ข ้ อ เสนอแก่ กฟผ. ในโครงการ FSRU ที่ ข นาด
ความสามารถในการรับและแปลงสถานะ LNG ขนาด
5 ล้านตันต่อปี (MTPA)
2) ติดตามการจัดซื้อ LNG ของ กฟผ. ขนาด 1.5
MTPA เพื่อเตรียมพร้อมและทดสอบระบบการแข่งขัน
ให้มีบุคคลที่สาม (Third Party Access :TPA)
3) ติดตามการด�ำเนินโครงการ LNG Terminal
บ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง
4) ติดตามปริมาณการจัดหา LNG ตามสัญญา
ระยะยาวที่ ผู ก พั น แล้ ว ของประเทศ ขนาดรวม 5.2
ล้ า นตั น ต่ อ ปี การน� ำ เข้ า แบบ Spot และการแปร
สถานะกลับเป็นก๊าซเข้าสู่ระบบท่อ
5) ติดตามการใช้ LNG ในช่วงการหยุดซ่อมบ�ำรุง
แหล่ ง ก๊ า ซในประเทศ และช่ ว งสภาวะฉุ ก เฉิ น
ด้านพลังงาน โดยในปี 2561 ในช่วงเกิดพายุปาบึก
เพื่อทดแทนการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
6) เข้ า ร่ ว มการประชุ ม เกี่ ย วกั บ LNG ในระดั บ
นานาชาติเพื่อแสดงจุดยืนด้าน LNG ของประเทศไทย
และการแสวงหาพันธมิตร
7) การประชุ ม หารื อ ให้ ข ้ อ แนะน� ำ กั บ ผู ้ ส นใจ
ด้าน LNG
8) สร้างความเข้าใจกับภาคประชาชน หน่วยงาน
ราชการอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ LNG และ
แนวทางการสนับสนุนการเปิดเสรีในอนาคต
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4. Monitoring Thailand’s LNG supply volume
under long-term obligation totaling 5.2 MTPA,
spot imports, and gasification before entering the
transmission pipeline system
5. Monitoring LNG consumption during
maintenance turnarounds of indigenous gas fields
and during energy emergencies. In 2018, LNG
was gasified and entered the transmission pipeline
system during the days of the Pabuk tropical storm
so as to offset disrupted gas production in the Gulf
of Thailand.
6. Participating in an international LNG
conference to state Thailand’s LNG stance and
pursue partners
7. Consultation and provision of advice to
LNG-interested parties
8. Reach an understanding with the public
and other government agencies about LNG
management and the approach for encouraging
future liberalization.

1.5

แผนบูรณาการงานด้านเชือ้ เพลิงถ่านหิน
INTEGRATION PLAN FOR COAL

1. ความเป็นมา

ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยมี ก ารผลิ ต และ
การใช้ ถ ่ า นหิ น เพื่ อ พั ฒ นาประเทศมาอย่ า งยาวนาน
แต่ไม่ได้มีมาตรการและเทคโนโลยีจัดการผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม ประกอบกับมีการใช้ถา่ นหินปริมาณมาก
ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด วิ ก ฤตผลกระทบต่ อ สภาวะ
อากาศ เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ที่ ไ ม่ ดี ต ่ อ โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น
จนในที่สุดได้พัฒนาไปสู่การต่อต้านการใช้ถ่านหินจาก
ประชาชนบางกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน�ำเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด ที่สามารถก�ำจัดหรือลดมลพิษจากการ
น�ำเชื้อเพลิงถ่านหินมาใช้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน มีมติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
มอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงพลังงานและมีหน้าที่หลักในการจัดหา
พลังงานจากแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดท�ำ
แผนบูรณาการงานด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน ในการบริหาร
จั ด การและขนส่ ง ถ่ า นหิ น ทั้ ง ระบบ เพื่ อ สร้ า งความ
เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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. 2560-2564) เพื่อรองรับ
การน�ำเข้าถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท�ำกฎหมาย และก�ำกับกิจการ
เชื้อเพลิงอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งความร่ ว มมื อ โดยตั้ ง
คณะท�ำงานทีป่ ระกอบด้วยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับถ่านหิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงถ่านหิน

1. Background

For many years, Thailand has produced
and used coal for national development without
measures and technologies for dealing with its
environmental impacts. All the while, enormous
amounts of coal has fired power generation to
keep Thailand ready to accommodate economic
growth, resulting in atmospheric impacts,
tarnished image of coal power plants, and
ultimately some people’s resistance to coal.
To overcome the environmental impacts, today
one sees the introduction of clean coal technology,
which can eliminate or ease environmental
impacts from coal combustion.
On October 7, 2014, the Ministry of Energy
assigned DMF-as its arm for supplying energy
derived from mineral fuel resources-to draw up
an integration plan for coal for the management
and transport of the entire coal system and
establish public understanding of coal power
plant construction. In 2016 the department
therefore drew up the Thailand Coal Roadmap,
spanning 2017-2021, to accommodate coal
import for power generation so that coal may
become an efficient and environmentally friendly
fuel as well as a national energy security
enhancer. The plan consists of these strategies:
1. Development of legislation and supervision
of coal matters that are fair and transparent
2. Establishment of cooperation by
appointing a taskforce of representatives from
coal-related agencies
3. Definition of a structure for coal
administration
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเชือ้ เพลิงถ่านหินให้กบั องค์กรและบุคลากร
ของประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 สร้ า งการยอมรั บ ของสั ง คม
ด้านเชื้อเพลิงถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ถ่ า นหิ น ที่
น่าเชื่อถือ ถูกต้องและครอบคลุม

4. Development of coal technological
competencies for the country’s organizations
and personnel
5. Establishment of social acceptance of
coal and clean coal technology
6. Development of coal databases that are
credible, accurate, and inclusive.

2. ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา

2. Performance

ชธ. ในฐานะหน่วยงานหลักทีม่ หี น้าทีใ่ นการด�ำเนินงาน
ด้ า นเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ข องประเทศ ที่ มี ภ ารกิ จ
ในเรือ่ งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ดี า้ นถ่านหิน จึงเห็นควร
ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานส�ำหรับกิจการ
ถ่านหิน โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้จดั ท�ำประมวลหลักปฏิบตั ิ
ที่ดีส�ำหรับการน�ำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน (Code
of Practice; CoP) เพื่อส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
และสร้ า งการยอมรั บ ของสั ง คม ให้ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ด้านถ่านหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของ
ประเทศในระยะยาว
ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการน�ำเข้า/ส่งออก
เชื้ อ เพลิ ง ถ่ า นหิ น เป็ น แนวทางส� ำ หรั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในทุกขัน้ ตอนการน�ำเข้า/ส่งออกเชือ้ เพลิงถ่านหินน�ำไปใช้
เป็นหลักปฏิบัติ ส�ำหรับผู้ประกอบการน�ำเข้า/ส่งออก
เชื้อเพลิงถ่านหิน ผู้ประกอบการบริษัทขนส่งเชื้อเพลิง
ถ่านหินทางบกและทางน�้ำ ผู้ประกอบการท่าเรือขนส่ง
เชือ้ เพลิงถ่านหิน ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้งานเชือ้ เพลิงถ่านหิน
และผู้ประกอบการที่ข้องเกี่ยวกับเชื้อเพลิงถ่านหินอื่น ๆ
ภายในเล่มจะประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่
(1) ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อมภายในสถานประกอบการ
(2) ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องจักร
(3) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนงาน
(4) ด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนรอบ ๆ
สถานประกอบการ
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As the core agency responsible for national
coal matters with a mission for enhancing coal’s
image, DMF has proposed a standard criterion
for coal operation. In 2018 it compiled a Code of
Practice (CoP) to promote coal consumption and
achieve social acceptance so that coal operation
may proceed in an efficient and environmentally
friendly way to bolster long-term national energy
security.
The CoP guides operators in all stages of
coal import/export, land and marine logistics
operators, port operators, and coal and related
operators.
The publication consists of four sections:
1. Site environmental quality
2. Machinery safety
3. Workers’ occupational health and safety
4. Environmental qualities of communities
around sites.

ซึ่ ง หลั ง จากจั ด ท� ำ ร่ า งประมวลหลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ดี ฯ
แล้วเสร็จ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการเชือ้ เพลิงถ่านหิน เมือ่ วันที่
6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
เชือ้ เพลิงถ่านหิน เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

After developing the CoP, DMF organized a
public hearing among coal business operators
on August 6, 2018, at Krungsri River Hotel, Phra
Nakhon Si Ayutthaya, and another one among
public agencies related to coal business operations
on August 22, 2018, at Conference Room 9, 15th
Floor, Energy Complex B.

3. แผนการด�ำเนินงานในปี 2562

• Include comments and advice on
improving the CoP for real-life application by coal
import/export operators
• Publicize the CoP among operators and
relevant parties for proper understanding of
environmentally friendly coal activities
• Upgrade Thai coal operators’ business
standards for wider acceptance
• Organize an international conference
& workshop on clean coal technology to educate
and publicize clean coal technology among
Thailand’s coal business operators, public agency
personnel, and the private sector.

• น�ำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะปรับปรุงประมวล
หลักปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับการน�ำเข้า/ส่งออกเชือ้ เพลิงถ่านหิน
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้จริง
• เผยแพร่ประมวลหลักปฏิบตั ทิ ดี่ ฯี ให้ผปู้ ระกอบการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการด�ำเนิน
กิจกรรมด้านเชื้อเพลิงถ่านหินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นการประกอบกิ จ การ
ถ่ า นหิ น ของผู ้ ป ระกอบการของไทยให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
มากขึ้น
• จั ด การประชุ ม นานาชาติ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ด้านเทคโนโลยีถา่ นหินสะอาด (International Conference
& Workshop on Clean Coal Technology) เพื่อสร้าง
ความรู ้ ความเข้ า ใจและประชาสั ม พั น ธ์ เ ทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาดให้กับผู้ประกอบกิจการด้านเชื้อเพลิง
ถ่านหิน บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ในประเทศไทย

3. Plan for 2019
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สถานการณ
ปโตรเลียม

2

สถานการณ์ปิโตรเลียมภายในประเทศ
DOMESTIC PETROLEUM OVERVIEW

ในปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
This year Thailand’s primary energy consumption
ขั้นต้น (Primary Commercial Energy Consumption) amounted to 2.14 MMBOED, a 1.1% rise over
เท่ า กั บ 2.14 ล้ า นบาร์ เ รลเที ย บเท่ า น�้ ำ มั น ดิ บ ต่ อ วั น last year, whereas for the past five years (2014-2018)
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 1.1
such consumption has risen 1.5% a year.
โดยหากพิจารณาในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ. 2557-2561)
การใช้ พ ลั ง งานเชิ ง พาณิ ช ย์ ขั้ น ต้ น ของประเทศสู ง ขึ้ น
เฉลี่ยร้อยละ 1.5 ต่อปี

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561
Thailand’s primary commercial energy consumption, 2014-2018
BOEPD
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ที่มา : ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
Source : Energy Policy & Planning Office, EPPO
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทย
ปี 2561 แบ่งออกเป็นการใช้ปิโตรเลียม ร้อยละ 80
(ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 41
และ 39 ตามล�ำดับ) ถ่านหินและลิกไนต์ร้อยละ 17 และ
พลังงานน�้ำและไฟฟ้าน�ำเข้าร้อยละ 3

For the year, primary energy consumption
broke down into 80% petroleum (of which 41% was
natural gas and 39% was petroleum products), 17%
coal and lignite, and 3% hydroelectric power and
imported power.

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561
Thailand’s primary commercial energy consumption in 2018

39%
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การจัดหาปิโตรเลียมของประเทศไทยในปี 2561
มีการจัดหาจากแหล่งภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 0.836
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบต่อวัน เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปี 2560 ลดลงร้อยละ 3.1 แบ่งเป็น การจัดหาในรูป
น�้ ำ มั น ดิ บ ร้ อ ยละ 15 (129,472 บาร์ เ รลต่ อ วั น )
ก๊าซธรรมชาติเหลวร้อยละ 11 (99,409 บาร์เรลต่อวัน)
และก๊าซธรรมชาติ (รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย)
ร้อยละ 74 (3,537 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน) โดยรวมคิดเป็น
ร้อยละ 42 ของการจัดหาปิโตรเลียมทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลือ
ร้อยละ 58 ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
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To meet domestic demand, this year Thailand
supplied 0.836 MMBOED from indigenous sources,
a 3.1% decline from last year. Of this supply,
crude oil accounted for 15% (129,472 bpd);
condensate, 11% (99,409 bpd), and natural gas,
74% (3,537 MMcfd). Imports accounted for 58%
of this year’s total supply.

เมื่อพิจารณาแนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นว่า
ความต้องการใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศโดย
รวมยังคงมีแนวโน้มสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยประเทศต้องพึง่ พา
การน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบในระดับสูงมาอย่างยาวนาน โดยในปี
2561 มีสัดส่วนการน�ำเข้าถึงร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับ
การจัดหาน�้ำมันดิบในประเทศทั้งหมด เพื่อใช้ภายใน
ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเชือ้ เพลิงในภาคการขนส่ง
ส�ำหรับก๊าซธรรมชาติทใี่ ช้ในประเทศ ยังคงสามารถ
พึ่ ง พาก๊ า ซธรรมชาติ ท่ี ผ ลิ ต ได้ จ ากแหล่ ง ในประเทศ
ร้อยละ 68 แต่เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ที่เติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง ได้มกี ารน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติในสองรูปแบบ
ได้แก่ น�ำเข้าจากแหล่งก๊าซธรรมชาติของประเทศเมียนมา
โดยขนส่ ง ผ่ า นระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซตะวั น ตกในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 20 ของปริมาณก๊าซธรรมชาติทงั้ หมดทีจ่ ดั หาได้
อี ก รู ป แบบคื อ การน� ำเข้ า ในรู ป ของ LNG ในสั ด ส่ ว น
ร้ อ ยละ 12 โดยปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ส ถานี กั ก เก็ บ
และแปรสถานะ LNG แห่ ง ที่ ห นึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ อ� ำ เภอ
มาบตาพุด จังหวัดระยอง และแห่งที่สองที่อยู่ระหว่าง
การก่ อ สร้ า งที่ บ ้ า นหนองแฟบ จั ง หวั ด ระยอง
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับความต้องการ LNG
ที่อาจเพิ่มขึ้นและเพื่อรองรับการเติบโตของภาคการใช้
ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ ป ริ ม าณทรั พ ยากร
ปิโตรเลียมภายในประเทศมีอยู่อย่างจ�ำกัด ประเทศ
จึงจ�ำเป็นต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบชัดเจน โดยมีมาตรการ
จัดการในด้านการจัดหาควบคู่กับมาตรการด้านการใช้
เพื่ อ สร้ า งสมดุ ล พลั ง งานและเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ทางพลังงานให้กบั ประเทศในระยะยาว

In view of past trends, one notices soaring
demand and supply in Thailand, which has
relied heavily on crude oil imports for a very long
time. This year, for instance, imports took the lion’s
share of 88% of the total crude oil supply for
domestic consumption-most of which was
consumed in the transport sector.
Concerning domestically consumed natural
gas, Thailand can rely on 68% from indigenous
sources. To meet the spiraling demand, two
forms of imports have emerged: piped-gas
imports from Myanmar’s fields (20% of the total
supply) to the west and LNG imports (12%).
Today Thailand has an LNG storage and
liquefaction station at Map Ta Phut, Rayong,
and another one under construction at Ban
Nong Faep, Rayong. These infrastructural
elements accommodate rising LNG demand as
well as soaring consumption despite our limited
domestic petroleum resources. Thailand needs
a management approach that is both efficient and
systematic, equipped with supply management
measures in parallel with consumption management
measures, to strike an energy balance and
enhance long-term energy security.
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Thailand’s Petroleum Balances
(January - December 2018)
Unit: MBOEPD
PROCESSING

PROCUREMENT

LOCAL CONSUMPTION / EXPORT

Indigenous

Import

(Exclude Naphtha from Refinery)

2017
Crude Oil
865.0
- Middle East 559.6
- Far East
175.3
- Other
165.1
Condensate
7.3
Natural Gas
147.2
LNG
89.0
Subtotal
1,108.5

2018
838.1
575.9
135.6
226.3
12.2
141.3
75.5
1,067.1

%
-3.1
2.9
-22.6
37.1
67.1
-4.0
-15.2
-3.7

Refined Products 58.0 50.4
- LPG
14.3 14.9
- Gasoline
26.3 23.4
- Jet Fuel
0.8
1.0
- Diesel
14.0 10.0
- Fuel Oil
1.1
0.1
- Bitumen
1.5
1.0
Total Import
1,166.5 1,117.5

-13.1
4.2
-11.0
25.0
-28.6
-90.9
-33.3
-4.2

Crude Oil
- For Local
- For Export
Condensate
- For Local
- For Export
Natural Gas
Total Indigenous

131.1
101.2
29.9
78.6
78.6
571.9
781.6

-9.1
-8.7
-10.7
-6.1
-6.1
-2.1
-3.8

1,978.7 1,899.1

-4.0

TOTAL

144.3
110.8
33.5
83.7
83.7
584.2
812.2

Sources: PTIT, DMF, EPPO
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Six Refineries and one Condensate Splitter with
Combined Capacity of 1,109,000 barrels per day

Products 2017
- LPG
39.6
- Gasoline 188.5
- Kerosene
32.1
- Jet Fuel 113.9
- Diesel
455.2
- Fuel Oil 110.5
- Bitumen
26.1
Subtotal
966.0

2018
42.1
196.6
35.0
123.0
466.9
112.4
26.4
1002.4

%
6.2
4.3
8.9
8.0
2.6
1.7
1.3
3.8

Refined Products Consumption

Products
- LPG
- NGL
- Gasoline
- Kerosene
- Jet Fuel
- Diesel
- Fuel Oil
- Bitumen
Subtotal

2017
126.9
13.4
163.8
15.1
110.4
401.8
39.6
20.6
891.77

2018
129.5
12.9
169.2
15.0
116.2
407.7
41.5
18.0
910.1

Export

%
2.0
-3.7
3.3
-0.6
5.2
1.5
4.7
-12.6
2.1

2017
4.8
0.6
25.0
0.2
12.5
90.6
66.4
6.0
206.1

2018
8.0
0.5
26.1
0.1
16.5
88.3
65.0
7.3
211.78

%
66.7
-16.7
4.2
-50.0
32.8
-2.5
-2.1
20.8
2.7

Natural Gas Consumption
Seven Gas Separation Plants with Combined
Capacity of 2,785 MMcfd

Products 2017
- Sales Gas 305.5
- LPG
70.4
- NGL
15.0
Subtotal
390.9

2018
309.4
69.6
13.2
392.2

%
1.3
-1.1
-12.1
0.3

Consumer

2017 2018 %
-1.4
126.2 132.7 5.2
42.3 38.3 -9.5
173.5 176.8 1.9
815.7 814.9 -0.1

- EGAT+IPP+SPP 473.7 467.1

- Industries
- NGV
- GSP
Subtotal

Crude for Export

33.5 29.9 -10.7
Condensate for Export
Petrochemical Plants

LPG

9.2

10.0

-

-

-

1.0 239.6 241.7

0.9

7.9
TOTAL

1,707.5 1,725.1
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สัมปทานปโตรเลียม
และรายไดรัฐ

3.1

การให้สิทธิส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
CONCESSION ADMINISTRATION

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2560 และมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มิถนุ ายน
2560 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
ในครัง้ นีไ้ ด้เพิม่ ระบบการให้สทิ ธิสำ� รวจและผลิตปิโตรเลียม คือ
ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และระบบสัญญาจ้างบริการ
เพื่ อ ให้ รั ฐ มี ท างเลื อ กสามารถพิ จ ารณาน� ำ มาใช้
นอกเหนือไปจากการพิจารณา ให้สมั ปทานภายใต้กฎหมาย
ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ดังปรากฏในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ซึง่ ก�ำหนดว่า “ปิโตรเลียม
เป็นของรัฐ ผูใ้ ดส�ำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในทีใ่ ด ไม่วา่
ที่นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่นต้องได้รับสัมปทาน
ได้รบั สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รบั สัญญาจ้างบริการ...”
การก�ำหนดให้ทใี่ ดสมควรทีจ่ ะด�ำเนินการส�ำรวจหรือผลิต
ปิโตรเลียมในรูปแบบสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีค่ ณะกรรมการปิโตรเลียมประกาศก�ำหนดโดยความเห็น
ชอบของคณะรัฐมนตรี
ปั จ จุ บั น กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การ
ออกกฎหมายล� ำ ดั บ รอง ตามข้ อ ก� ำ หนดมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การออกกฎกระทรวงหรื อ
ประกาศตามมาตรา 23 วรรคสี่ มาตรา 53/1 มาตรา 53/2
มาตรา 53/4 มาตรา 53/6 มาตรา 53/9 มาตรา 53/10 และ
มาตรา 53/16 แห่งพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยกรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติได้ดำ� เนินการออกกฎกระทรวงไปแล้ว 4 ฉบับ คือ
1. กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขการขอและการได้ รั บ สิ ท ธิ เ ป็ น ผู ้ รั บ สั ญ ญา
แบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
2. กฎกระทรวงการน� ำ ส่ ง ค่ า ภาคหลวงส� ำ หรั บ
ผูร้ บั สัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561

The Petroleum Act (No. 7), B.E. 2560 (2017),
was promulgated in the Royal Gazette on June
22, 2017, with effect from June 23, 2017. This
amendment featured addition of two E&P regimes,
namely the production sharing contract (PSC)
and the service contract, as the State’s options
for managing 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, 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, or a service contract.” The
choice of where to apply the concession, PSC, or
service contract E&P regime should conform to
the criteria and procedures set by the Petroleum
Committee with the Cabinet’s consent.
DMF has proceeded with the drafting and
issuance of secondary laws under the provisions
of Section 11 of the No. 7 act on the issuance
of ministerial regulation or announcement under
Section 23, paragraph 4, Sections 53/1, 53/2,
53/4, 53/6, 53/9, 53/10 and 53/16 of the first
petroleum act as amended. A total of four
ministerial regulations were issued:
1. Ministerial Regulation prescribing the rules,
procedures and conditions in the application
and award of the right to be a production sharing
contractor, B.E. 2561 (2018)
2. Ministerial Regulation on the remittance
of royalty of the production sharing contractor,
B.E. 2561 (2018)
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3. กฎกระทรวงก� ำ หนดค่ า ธรรมเนี ย มส� ำ หรั บ
3. Ministerial Regulation prescribing the
สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ fees for the concession, production sharing
พ.ศ. 2561
contract and service contract, B.E. 2561 (2018)
4. กฎกระทรวงก�ำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
4. Ministerial Regulation prescribing the
พ.ศ. 2561
Production Sharing Contract Form, B.E. 2561
(2018).

การอนุ มั ติ อนุ ญ าตการด� ำ เนิ น การของ
ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมตามข้อก�ำหนดใน
Approval and licensing of concessionaries’
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
work under the Petroleum Act, B.E. 2514 (1971)
การก�ำหนดพืน้ ทีผ
่ ลิต

ก่อนผลิตปิโตรเลียมจากที่ใดที่หนึ่งในแปลงส�ำรวจ
ผู ้ รั บ สั ม ปทานต้ อ งแสดงว่ า ได้ พ บหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย มที่ มี
สมรรถนะเชิงพาณิชย์และได้กำ� หนดพืน้ ทีผ่ ลิตถูกต้องแล้ว
และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วจึงจะผลิตปิโตรเลียม
จากพื้นที่ผลิตนั้นได้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในปี
พ.ศ. 2561 มี ก ารอนุ มั ติ พื้ น ที่ ผ ลิ ต จ� ำ นวน 3 พื้ น ที่
ใน 3 แปลงส�ำรวจ ดังนี้

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 in three exploration
blocks below were approved.

อนุมัติ
แปลงส�ำรวจ ชื่อพื้นที่ผลิต
Approval
Exploration Production area
พืน้ ที่ (ตร.กม.) วันที่
block
Area (sq.km.) Date

สัมปทาน
เลขที่
Concession
number

ผู้รับสัมปทาน (ผู้ด�ำเนินงาน)
Concessionaire (Operator)

3/2546/60

บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.

L44/43

ศรีเทพเหนือ
Si Thep North

1.84

8 ก.พ. 61
Feb 8, 2018

2/2547/68

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
PTTEP International Limited

L54/43

หนองผักชีส่วนขยาย 2
Nong Phak Chi
Extension 2

72.02

16 มี.ค. 61
Mar 16, 2018

2/2547/68

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
PTTEP International Limited

L53/43

บ้านดอนตะไล
Ban Don Talai

75.67

11 พ.ค. 61
May 11, 2018

จ�ำนวนสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย

ในรอบปี พ.ศ. 2561 มีสัมปทานที่มีการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 39 สัมปทาน 49 แปลงส�ำรวจ โดยแบ่งออกเป็น
สัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยจ�ำนวน 22 สัมปทาน
29 แปลงส� ำ รวจ และสั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มบนบก
จ�ำนวน 17 สัมปทาน 20 แปลงส�ำรวจ
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Petroleum concessions

This year petroleum operations were found in
39 concessions covering 49 exploration blocks: 22
offshore concessions covering 29 exploration blocks
in the Gulf and 17 onshore concessions covering
20 exploration blocks.

แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย
Thailand Petroleum Concession Map
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Petroleum Concessions in Thailand
(as of January 1, 2019)
Concess. No.
Date Issued

Concessionaire(s)

Share
(%)

Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

Block

Gulf of Thailand
1/1/2514 Thailand-Cambodia Overlapping Area
Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd.
26-Nov.-71
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
** Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
* Chevron Blocks 5 and 6, Ltd.
1/2515/5 Gas Sale Agreement No.2 (Unit Area I)
1-Mar.-72 * 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.
23/Apr/75 Thailand-Cambodia Overlapping Area
Sup.No 2 * Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
17-Dec.-97 * Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Sup.No 9
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
2/2515/6 Gas Sale Agreement No.1
1-Mar.-72 * 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.
8-Jun.-99 Thailand-Cambodia Overlapping Area
Sup.No.6 * Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
3/2515/7 * PTT Exploration and Production Public Co.,Ltd.
8-Mar.-72
Total E&P Thailand
1-Jun.-98 * PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Sup.No.11
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Moeco Thailand Co.,Ltd.
4/2515/8 Thailand-Cambodia Overlapping Area
9-Mar.-72 * BG Asia Inc.
Chevron Overseas Petroleum (Thailand) Ltd.
Petroleum Resources (Thailand) Pty., Ltd.
17-Jul.-03 * Chevron Offshore (Thailand) Ltd.
Sup.No.9
Orange Energy Limited
Chevron Block B 8/32 (Thailand) Ltd.
Palang Sophon Limited
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20.00
50.00
20.00
10.00
70.00
30.00
71.25
23.75
5.00
60.00
40.00
60.00
40.00

5
6

10
11

10
11
10A
11A

4,645.0000
5,510.0000

–
–

–
–

–
744.1295
– 1,154.8318

123.0800
–

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

–
–
–
–
–

80.00
20.00
70.00
30.00
71.25
23.75
5.00
80.00
20.00
66.67
33.33
80.00
16.00
4.00
50.00
33.33
16.67
44.34
46.34
7.32
2.00

16A

–

719.8457

–

7#
8#
9

4,760.0000
3,400.0000
2,260.0000

–
–
–

–
–
–

9A

–

80.0276

–

Concess. No.
Date Issued

Concessionaire(s)

5/2515/9 * PTT Exploration and Production Public Co.,Ltd.
10-Mar.-72
Total E&P Thailand
27-Feb.-98 * PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.
Sup.No.11
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.
27-Feb.-98 * PTT Exploration and Production Public Co.,Ltd.
Sup.No.11
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
Moeco Thailand Co.,Ltd.
3/2528/28 PTTEP Siam Ltd.
6-Feb.-85
1/2529/33 * Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
15-Jan.-86
PTT Exploration and Production Public Co.,Ltd.
PTTEP SP Limited
MOECO Thai Oil Development Co.,Ltd.
1/2532/35 MP B5 (Thailand) Limited
9-Aug.-89
1/2534/36 Tantawan Production Area
1-Aug.-91 * 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
B8/32 Partners Ltd.
** Chevron Block B 8/32 (Thailand) Ltd.
Palang Sophon Limited
3/2539/50 * Ophir Thailand (Bualuang) Limited
24-Oct.-96
Ophir Thailand (E&P) Limited
4/2546/61 * Chevron Offshore (Thailand) Ltd.
17-Jul.-03
PTTEP International Ltd.
** Siam Moeco Ltd.
Palang Sophon Limited
7/2546/64 CEC International Ltd. (Thailand Branch)
17-Jul.-03
8/2546/65 Thailand-Cambodia Overlapping Area
17-Jul.-03
PTTEP International Ltd.
1/2549/69 * Chevron Pattani, Ltd.
15-Mar.-06
Siam Moeco Ltd.
PTTEP International Ltd.

Share
(%)
66.67
33.33
80.00
16.00
4.00
80.00
16.00
4.00
80.00
16.00
4.00

Block

Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

15

– 1,279.0000

–

14A

– 1,373.1890

–

14A
15A

133.0000

–

–

– 1,466.0516

–

100.00

B6/27

35.00
45.00
15.00
5.00

B12/27

100.00

B5/27

–

B8/32

–

274.6670

–

B8/32

– 1,717.4300

–

B8/38

–

376.5626

–

G4/43

–

454.8500

–

100.00

G5/43

–

357.3241

–

100.00
71.25
23.75
5.00

G9/43#

2,619.0000

–

–

G4/48

–

70.8300

–

44.34
46.34
7.32
2.00
29.67
31.67
31.67
5.00
2.00
60.00
40.00
51.000
21.375
21.250
6.375

–

9.6375 1,296.9625

– 2,565.9630

554.0800

75.8988 1,855.3412
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Concess. No.
Date Issued

Share
(%)

Concessionaire(s)

3/2549/71 * PTTEP International Ltd.
15-Mar.-06
Total E&P Thailand
7/2549/75 * MP G1 (Thailand) Limited
8-Dec.-06
Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.
Tap Energy (Thailand) Pty. Ltd.
8/2549/76 * KrisEnergy (Gulf of Thailand) Limited
8-Dec.-06
KrisEnergy G10 (Thailand) Limited
Palang Sophon Limited
4/2550/80 * KrisEnergy (Gulf of Thailand) Limited
8-Jan.-07
MP G6 (Thailand) Limited
Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.
5/2550/81 * MP G11 (Thailand) Limited
13-Feb.-07
KrisEnergy (Gulf of Thailand) Limited
Palang Sophon Limited
11/2550/87 * Chevron Pattani, Ltd.
19-Dec.-07
PTTEP International Limited
PTTEP G7 Limited
** Siam Moeco Ltd.
12/2550/88 * PTTEP International Limited
19-Dec.-07
Chevron Petroleum (Thailand), Ltd.
** Siam Moeco Ltd.
Total
Onshore
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Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

66.67
G12/48
–
37.0500
–
33.33
60.00
G1/48
–
161.1400
484.2300
10.00
30.00
25.00
64.00 G10/48
–
132.2000 1,392.3000
11.00
30.00
30.00
G6/48
–
87.7400
283.6300
40.00
67.50
22.50 G11/48
–
23.1800
991.6800
10.00
35.00
45.00
G7/50
–
45.4400
29.5900
15.00
5.00
80.00
16.00
G8/50
–
121.9400
–
4.00
22 concessions 29 blocks 27,001.3900 17,975.3534 7,010.8937

* 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.
1/2524/19 * PTTEP SP Limited
3-Jun.-81
Apico LLC
** PTTEP Siam Ltd.
ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
1/2526/23 * Sino-U.S. Petroleum Inc.
12-Mar.-83
Central Place Company Ltd.
Thai Offshore Petroleum Ltd.
Sino Thai Energy Ltd.
1/2527/24 Eco Orient Energy (Thailand) Ltd.
24-Jul.-84
2/2528/27 PTTEP International Ltd.
5-Feb.-85
1/2546/58 CNPCHK (Thailand) Ltd.
17-Jul.-03
2/2546/59 PTTEP International Ltd.
17-Jul.-03
1/2522/16
15-Mar.-79
2/2522/17
16-Mar.-79

Block

75.00
25.00
80.00
20.00

S1

–

870.5149

454.9500

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

–

100.00

SW1

–

14.4611

–

100.00

PTTEP1

–

9.0400

–

100.00

L21/43

–

43.3460

–

100.00

L22/43

–

16.4800

–

Concess. No.
Date Issued
3/2546/60
17-Jul.-03
5/2546/62
17-Jul.-03
9/2546/66
25-Sep.-03
1/2547/67
22-Jan.-04
2/2547/68
22-Jan.-04
1/2550/77
8-Jan.-07
13/2550/89
19-Dec.-07
6/2553/108
25-Feb.-10
2/2554/110
8-Feb.-11
Total
Grand Total

Concessionaire(s)

Share
(%)

Block

Concession Area ( sq.km.)
Exploration Production Reserves

Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.

100.00

L44/43

–

96.3200

–

Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.

100.00

L33/43

–

11.9400

–

Apico (Khorat) Limited

100.00

–
–

Siam Moeco Ltd.

100.00

PTTEP International Ltd.

100.00

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

–
–

70.1500
31.9100
77.6600
47.4200
77.6500
82.8500

34.0100
–
–
–
–
–

Pan Orient Energy (Siam) Ltd.

100.00

L53/48

–

22.2200

213.9100

* Twinza Oil Limited
Twinza Oil (Thailand) Limited

50.00
50.00

L7/50

1,256.7600

–

–

Yanchang Petroleum (Thailand) Co.,Ltd

100.00

L31/50

920.5400

–

–

TPI Refinery (1997) Company Limited

100.00

L29/50

982.8600

–

–

17 concessions 20 blocks 3,160.1600 1,749.8059
737.4100
39 concessions 49 blocks 30,161.5500 19,725.1593 7,748.3037

* : operator
** : coventurer
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แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบก
Petroleum Concession Map (Onshore)
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แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
Petroleum Concession Map Offshore (Gulf of Thailand)
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3.2

รายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
STATE REVENUE

รายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ของผูร้ บั สัมปทานปิโตรเลียมสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน
คือ ส่ ว นแรกประกอบด้ ว ยค่ า ภาคหลวงปิ โ ตรเลี ย ม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) และค่าตอบแทนการ
ต่อระยะเวลาผลิต ซึ่งจัดเก็บโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภายใต้พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514 ส่วนทีส่ อง
เป็นภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งจัดเก็บโดยกรมสรรพากร
ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

The State revenue derived from concessionaires’
businesses consists of royalty, SRB (special
remuneratory benefits), and production period
renewal benefits, all collected by DMF under
the Petroleum Act, and petroleum income tax,
collected by the Revenue Department under the
Petroleum Income Tax Act.

Royalty

Royalty collection this year totaled Baht
ในปี 2561 รัฐจัดเก็บค่าภาคหลวงเป็นเงิน 45,073 45.073 billion for the gas, condensate, crude oil,
ล้ า นบาท จากปริ ม าณการขายปิ โ ตรเลี ย มในเดื อ น and LPG petroleum sold in the calendar year,
มกราคม – ธันวาคม 2561 ซึง่ ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ altogether worth Baht 378.411 billion.
คอนเดนเสท น�้ำมันดิบ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว คิดเป็น
มูลค่าปิโตรเลียมทั้งสิ้น 378,411 ล้านบาท รายละเอียด
ดังแสดงในตาราง
ปริมาณการขายปิโตรเลียม
Sale
ก๊าซธรรมชาติ 1.11 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
Natural gas (1.11 TCF)
คอนเดนเสท 35 ล้านบาร์เรล
Condensate (35 million barrels)
น�้ำมันดิบ 50 ล้านบาร์เรล
Crude oil (50 million barrels)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 74 ล้านกิโลกรัม
LPG (74 million kilograms)
รวม
Total

มูลค่าปิโตรเลียม (ล้านบาท)
Value (Baht million)

ค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
Royalty (Baht million)

193,095

24,059

75,325

9,414

108,965

11,472

1,026

128

378,411

45,073

ปี 2561 มีการจัดสรรค่าภาคหลวงจากแหล่งผลิต
As in previous years, the year saw Baht 2.55792
บนบกและแหล่งผลิตในทะเลที่อยู่ภายในเส้นฐานตรง billion in royalty derived from onshore and offshore
และน่านน�้ำภายในให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น production between the straight baseline and inner
รวมเป็นเงิน 2,557.92 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
waters for the entire calendar year allocated to local
administrative bodies as detailed below:
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หน่วย: ล้านบาท
(Unit: Baht million)

แหล่งผลิตในอ่าวไทย
Gulf

แหล่งผลิตบนบก
Onshore

รวม
Total

ค่าภาคหลวงที่จัดเก็บได้ (มกราคม – ธันวาคม 2561)
Collected royalty in 2018

41,416.43

3,656.16

45,072.59

น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
Remitted to Treasury

41,052.20

1,462.47

42,514.67

จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ในพื้นที่ผลิต
ปิโตรเลียม ร้อยละ 20 (184 แห่ง)
20% allocated to 184 Tambon Admin. Org. (TAOs) in
producing tambon

121.41

731.23

852.64

จัดสรรให้ อบต. ทั่วประเทศ และเทศบาลต่างๆ ร้อยละ 20
(7,775 แห่ง)
20% allocated to 7,775 TAOs nationwide

121.41

731.23

852.64

จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยละ 20
(12 แห่ง*)
20% allocated to 12* Provincial Admin. Org. (PAOs)
nationwide

121.41

731.23

852.64

* อบจ. 12 แห่ง ได้แก่ ก�ำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ขอนแก่น นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ อุดรธานี สงขลา กาญจนบุรี ปัตตานี และนครศรีธรรมราช
* The 12 PAOs consisted of Kamphaeng Phet, Phitsanulok, Sukhothai, Khon Kaen, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Phetchabun, Udon Thani, Songkhla,
Kanchanaburi, Pattani, and Nakhon Si Thammarat.

ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตปิโตรเลียมตั้งแต่ปี 2524
Since petroleum production began in 1981,
จนถึงสิ้นปี 2561 สามารถผลิตปิโตรเลียม คิดเป็นมูลค่า Thailand had produced a total value of Baht
รวมทัง้ สิน้ 6,445,032 ล้านบาท โดยรัฐจัดเก็บค่าภาคหลวง 6.445032 trillion, Baht 0.791242 trillion of which were
ปิโตรเลียมได้รวมทั้งสิ้น 791,242 ล้านบาท รายละเอียด royalty, as of year-end 2018, as detailed below:
ดังแสดงในตาราง
ปริมาณการขายปิโตรเลียม
Sale

มูลค่าปิโตรเลียม (ล้านบาท)
Value (Baht million)

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (ล้านบาท)
Royalty (Baht million)

ก๊าซธรรมชาติ 22 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
Natural gas (22 TCF)

3,235,584

404,770

คอนเดนเสท 680 ล้านบาร์เรล
Condensate (680 million barrels)

1,211,584

151,446

น�้ำมันดิบ 988 ล้านบาร์เรล
Crude oil (988 million barrels)

1,972,527

231,859

25,337

3,167

6,445,032

791,242

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2,733 ล้านกิโลกรัม
LPG (2,733 million kilograms)
รวม
Total
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การจัดสรรค่าภาคหลวงจากแหล่งผลิตบนบกและ
Meanwhile, local administrative bodies had
แหล่งผลิตในทะเลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ to date earned Baht 44.91673 billion in allocated
ปี 2539 ถึงปี 2561 รวมเป็นเงิน 44,916.73 ล้านบาท
royalty payment for offshore and onshore
production.

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB)

เงิ น ผลประโยชน์ ต อบแทนพิ เ ศษ (Special
Remuneratory Benefits - SRB) เป็นผลประโยชน์ของ
รัฐทีจ่ ดั เก็บเพิม่ เติมจากค่าภาคหลวง โดยจัดเก็บภายใน
ระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
จากผูร้ บั สัมปทานในระบบ Thailand III ทีม่ ผี ลก�ำไรเกิดขึน้
จากการผลิตปิโตรเลียมในรอบปีที่ผ่านมามากเกินกว่า
ที่ควรจะได้รับตามปกติหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนหมดแล้ว ตามข้อก�ำหนดในหมวด 7 ทวิ ของ
พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ.2514 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 ทีเ่ อือ้
ให้ รั ฐ สามารถจั ด เก็ บ รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ ร าคา
ปิโตรเลียมสูงขึ้นหรือพบแหล่งปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะ
เชิงพาณิชย์สงู มาก
ในปี 2561 รั ฐ สามารถจั ด เก็ บ เงิ น ผลประโยชน์
ตอบแทนพิ เ ศษจากผลก� ำ ไรประจ� ำ ปี 2560 จ� ำ นวน
1 แปลงส�ำรวจ เป็นจ�ำนวนเงิน 465 ล้านบาท โดยมี
จ�ำนวนเงินทีจ่ ดั เก็บได้ตงั้ แต่ปี 2547 จนถึงธันวาคม 2561
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 51,401 ล้านบาท

SRB

ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาผลิต

Production period renewal benefits are
collected from concessions with 10 years’ extension
of production. This year the State levied Baht
7.386 billion in such benefits. Since 2007 the
cumulative benefits totaled Baht 38.062 billion.

A portion of benefits levied on top of royalty,
SRB is collected within five months after a given
fiscal year from “Thailand III” concessionaires
that accrue profits over the year beyond the
normal profits after the deduction of 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), which allows the
State to collect additional revenue during periods
of exorbitant petroleum prices or discovery of
deposits of excessive commerciality.
This year Baht 465 million in SRB collection
(based on the profits of the 2017 calendar year)
applied to one exploration block; the cumulative
SRB from 2004 to December 2018 was Baht
51.401 billion.

Production period renewal benefits

ค่ า ตอบแทนการต่ อ ระยะเวลาผลิ ต จั ด เก็ บ จาก
สั ม ปทานที่ ไ ด้ รั บ การต่ อ ระยะเวลาผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
อีก 10 ปี โดยในปี 2561 รัฐจัดเก็บค่าตอบแทนซึ่งเป็น
รายได้ของรัฐ จ�ำนวนเงิน 7,386 ล้านบาท สรุปจ�ำนวน
เงินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาผลิตทีจ่ ดั เก็บได้ตงั้ แต่ปี
2550 จนถึงธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 38,062 ล้านบาท Petroleum income tax
The Revenue Department collects 50% of the
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
net profits from each concessionaire’s operations;
กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตรา this tax is collected within five months after
ร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากผลการประกอบกิจการ each fiscal year. As of the end of Fiscal Year
ปิโตรเลียมของผูร้ บั สัมปทานโดยจัดเก็บภายในระยะเวลา 2017 (collected in 2018), the accrued petroleum
5 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี โดยรอบระยะเวลา income tax stood at Baht 66.816 billion. Since
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บัญชีปี 2560 ซึง่ จัดเก็บในปี 2561 รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้ 1985 this income tax collection amounted to Baht
ปิโตรเลียมได้เป็นจ�ำนวนเงิน 66,816 ล้านบาท เป็นผลให้ 1.163634 trillion.
มีจ�ำนวนเงินภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้นับตั้งแต่
ปี 2528 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ สิน้ 1,163,634 ล้านบาท
Thailand’s benefits derived from

petroleum operations

ผลประโยชน์ ที่ รั ฐ ได้ รั บ จากการประกอบ
From the dawn of commercial petroleum
กิจการปิโตรเลียม
production in Thailand in 1981 to the end of 2018,
การผลิตปิโตรเลียมของผูร้ บั สัมปทานตัง้ แต่ปี 2524
จนถึงปี 2561 ส่งผลให้มกี ารขายปิโตรเลียมได้เป็นมูลค่า
ทัง้ สิน้ 6,445,032 ล้านบาท โดยรัฐสามารถจัดเก็บรายได้
รวมทัง้ สิน้ 2,044,339 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยค่าภาคหลวง
791,242 ล้านบาท เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 51,401
ล้านบาท และภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม 1,163,634 ล้านบาท
และค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิต 38,062 ล้านบาท
รายละเอียดตัวเลขปริมาณ มูลค่าปิโตรเลียม และ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เป็นรายปี แสดงไว้ในภาคผนวก

Baht 6.445032 trillion of petroleum was sold, of
which Thailand collected a total revenue of Baht
2.044339 trillion: Baht 791.242 billion in royalty,
Baht 51.401 billion in SRB, and Baht 1.163634
trillion in petroleum income tax, plus Baht 38.062
billion in production period extension benefits.
Detailed yearly volumes, values, and royalty
payments appear in the appendix.
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การลงทุนสำรวจ
และผลิตปโตรเลียม

4.1

การลงทุนส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน
EXPLORATION AND PRODUCTION INVESTMENT

ในปี 2561 ผูร้ บั สัมปทานปิโตรเลียมมีการลงทุนในกิจการ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ทั้งบนบกและ
ในทะเลเป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 105,679 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การส�ำรวจ
ปิโตรเลียม 1,316 ล้านบาท (ร้อยละ 1) การพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียม 53,456 ล้านบาท (ร้อยละ 51) การผลิตและขาย
ปิ โ ตรเลี ย ม 48,965 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 46) และ
การบริหารงาน 1,942 ล้านบาท (ร้อยละ 2)

This year all concessionaires invested
Baht 105.679 billion in E&P activities. Of this total,
exploration expenses accounted for Baht 1.316
billion (1%); field development expenses, Baht
53.456 billion (51%); production and sale, Baht
48.965 billion (46%); and administration expenses,
Baht 1.942 billion (2%).

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปี 2561 (ล้านบาท)
Investment Expenditure in 2018 (Baht million)

39%
41,042

17%
18,311

11%
11,604

9%
9,728

5%
4,589

19%
20,404

เชฟรอน ประเทศไทย
Chevron Thailand

ปตท.สผ.สยาม
PTTEP Siam

เอ็มพี บี5
MP B5

การลงทุ น ในกิ จ การส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ของผูร้ บั สัมปทานในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ.2557 - 2561)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 791,452 ล้านบาท การลงทุนลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 อันเนื่องมาจากผลของ
ราคาน�้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560
การลงทุนในปี 2561 ลดลงถึงร้อยละ 7.46 ลดลงทุกหมวด
หมวดที่ลดลงสูงสุด 16% ได้แก่ การส�ำรวจปิโตรเลียม
ตามด้ ว ยการพั ฒ นาแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม 8.9% ทั้ ง นี้
เมือ่ นับตัง้ แต่เริม่ ต้นการด�ำเนินงานภายใต้ระบบสัมปทาน
ปิโตรเลียม จนถึงปี 2561 มูลค่าการลงทุนสูงถึง 2.547
ล้านล้านบาท

ปตท.สผ.
PTTEP

เชฟรอน ออฟชอร
Chevron Offshore

อื่นๆ
Other

Over the past five years (2014-2018), all
concessionaires have invested Baht 791.452 billion.
Since 2015, however, investment has been steadily
falling with the lower world oil price. Investment this
year has dropped 7.46% in every activity, with the
highest drop in exploration (16%) followed by field
development (8.9%). Since the adoption of the
concession system in Thailand, total E&P investment
has amounted to Baht 2.547 trillion.
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สถิติการลงทุนในกิจการปิโตรเลียมย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)
Petroleum Investment Profile, 2014-2018
ลานบาท
Baht Million
250000

200000

150000

100000

50000

0
2014
การพัฒนาแหลงปโตรเลียม
Field Development

2015

2016
การผลิตและขายปโตรเลียม
Production and Sale

2017
การสำรวจปโตรเลียม
Exploration

2018
การบร�หารงาน
Administration

หน่วย : ล้านบาท
Unit: Baht Million

2014

2015

2016

2017

2018

Compared
with 2017

การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
Field Development

147,047

142,002

91,812

58,718

53,456

-8.9%

การผลิตและขายปิโตรเลียม
Production and Sale

56,366

53,812

44,703

51,749

48,965

-5.4%

การส�ำรวจปิโตรเลียม
Exploration

13,615

8,867

1,560

1,578

1,316

-16%

4,589

4,025

3,170

2,161

1,942

-10%

221,618

208,705

141,244

114,206

105,679

-7.46%

Year

การบริหารงาน
Administration
รวมทั้งสิ้น
Total
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4.2

การส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม
PROMOTION AND FACILITATION OF OPERATIONS

การส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ความเสีย่ งสูง ต้องพึง่ พาเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและต้องใช้
เงินลงทุนจ�ำนวนมาก ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงควร
ร่วมมือให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ
ให้มกี ารลงทุนเพือ่ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ความมัน่ คงด้านพลังงานในประเทศ ซึง่ มาตรา 70 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514 ก�ำหนดให้ผลู้ งทุน
มีสทิ ธิได้รบั ยกเว้นการเสียอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วย
พิกดั อัตราศุลกากรและภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามประมวลรัษฎากร
ส� ำ หรั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ น� ำ เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
หากคณะกรรมการปิโตรเลียมมีค�ำสั่งเห็นชอบว่าจ�ำเป็น
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม และมาตรา 69 ได้ให้สทิ ธิ
ในการน�ำช่างฝีมอื และผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมตลอดถึงคูส่ มรส
และบุตรที่อยู่ในอุปการะซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ปิโตรเลียมมีค�ำสั่งตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การพิจารณา
อนุญาตทั้งสองเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาทัง้ ในระดับคณะท�ำงาน คณะอนุกรรมการ และ
คณะกรรมการปิโตรเลียม ซึง่ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาทีค่ ณะกรรมการปิโตรเลียมได้กำ� หนดแนวทางไว้
ในปี 2561 มีผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม จ�ำนวน 30
บริษทั และผูร้ บั จ้างซึง่ ได้ทำ� สัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับ
ผูร้ บั สัมปทานปิโตรเลียม จ�ำนวน 31 บริษทั ได้ยนื่ ขอสิทธิ
น�ำผูเ้ ชีย่ วชาญและช่างฝีมอื ชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบตั งิ าน
และน�ำวัสดุอปุ กรณ์ เข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่ ใช้ในกิจการ
ปิโตรเลียมโดยได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมลู ค่าเพิม่
โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้

Petroleum E&P is a high-risk business calling
for sophisticated technologies and massive
capital investment. As a state agency, DMF
provides investors with support and promotion,
as well as incentives for more E&P investment
for the sake of national energy security. Section
70 of the Petroleum Act of 1971 provides for the
exemption of import duties and value-added tax
on imported machinery under the Revenue Code,
given the Petroleum Committee’s endorsement
of its necessity for petroleum operations. Section
69 provides for the right to import foreign skilled
technicians and specialists along with their
spouses and children under their care up to the
numbers and periods considered suitable by
the committee. Both matters’ reviews by working
groups, petroleum subcommittees, and the committee
itself under the Petroleum Committee-defined
criteria are, however, needed.
This year applications from 30 concessionaires
and 31 direct 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.
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1. การอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
Permitted import of specialists and skilled technicians under Section 69,
Petroleum Act, B.E. 2514 (1971)
ผู้รับสัมปทานฯ
Concessionaires

ผู้รับจ้างฯ
Contractors

รวม
Total

ผู้เชี่ยวชาญและช่างฝีมือที่ได้รับอนุญาต
Specialists and skilled technicians

389

735

1,124

บุคคลในครอบครัวที่ได้รับอนุญาต
Family members

193

144

337

ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างชาติทขี่ ออนุญาตเข้ามาปฏิบตั งิ าน
ในกิจการปิโตรเลียมในปี 2561 มาจาก 56 ประเทศ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัญชาติจีนมากที่สุด คิดเป็น 24%
รองลงมาคือ สัญชาติองั กฤษ 11% สัญชาติมาเลเซีย 9%
ในส่ ว นของสั ญ ชาติ อ เมริ กั น และสั ญ ชาติ อิ น โดนี เ ซี ย
มีมากเป็นอันดับสี่ ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 8%

The specialists and skilled technicians who filed
for work permits this year came from 56 countries.
The top nationalities were Chinese (24%), British
(11%), and Malaysians (9%), followed by Americans
and Indonesians (8% each).

2. การอนุญาตให้น�ำวัสดุอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม
โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
Import permission of supplies and machinery free of import duties and value-added tax
under Section 70, Petroleum Act, B.E. 2514 (1971)
การยื่นขอสิทธิ
Total applications
จ�ำนวน (รายการ)
Number of items
มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ (ดอลลาร์สหรัฐ)
Value (US dollars)
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ผลการพิจารณาให้ยกเว้นภาษีอากร
Import duty and value-added tax
exemption approval
อนุญาต
ไม่อนุญาต
Approved
Disapproved

121,122.63

121,103.63

1,723,392,947.74

1,723,351,329.59

19
41,618.15

4.3

การส�ำรวจและการเจาะหลุมปิโตรเลียม
EXPLORATION AND DRILLING

การด�ำเนินงานส�ำรวจทางธรณีฟิสิกส์และการเจาะ
As of this year-end, the total cumulative
หลุมปิโตรเลียมในประเทศ จากในอดีตจนถึงสิ้นปี 2561 geophysical survey and drilling activities included
มีตัวเลขโดยประมาณ ดังตาราง
the following.

การส�ำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน

Seismic Survey

มีการส�ำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ รวม
Seismic survey undertaken in 2018 included 2D
เป็นระยะ 228,850 กิโลเมตร และแบบ 3 มิติ รวมเป็น seismic survey of 228,850 km. and 3D seismic survey
พื้นที่ 50,123 ตารางกิโลเมตร สามารถแบ่งตามพื้นที่ of 50,123 sq.km. as detailed below.
ส�ำรวจ ดังตาราง
พื้นที่
Acquisition area

แบบ 2 มิติ (กม.)
2D seismic (line-km)

บนบก
Onshore
อ่าวไทย
Gulf of Thailand
อันดามัน
Andaman Sea
รวม
Total

การเจาะหลุมปิโตรเลียม

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

57,587

9,221

119,186

38,471

52,077

2,431

228,850

50,123

Drilling

มีการเจาะหลุมรวมทั้งหมด 11,761 หลุม แบ่งเป็น
Out of 11,761 cumulative wells drilled to date,
พื้นที่บนบก 1,892 หลุม ในอ่าวไทย 9,850 หลุม และใน 1,892 wells were drilled onshore, 9,850 wells in the
ทะเลอันดามัน 19 หลุม สามารถแบ่งตามประเภทของ Gulf of Thailand, and the remaining 19 wells drilled
หลุมเจาะ ดังตาราง
in the Andaman Sea. These wells can be classified
by type as follows.
พื้นที่
Area
บนบก
Onshore
อ่าวไทย
Gulf of Thailand
อันดามัน
Andaman Sea
รวม
Total

หลุมส�ำรวจ
Exploration well

หลุมประเมินผล
Appraisal well

หลุมผลิต
Production well

รวม
Total

226

243

1,423

1,892

372

604

8,874

9,850

19

-

-

19

617

847

10,297

11,761
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การส�ำรวจธรณีฟิสิกส์

ในปี 2561 มีการส�ำรวจธรณีฟิสิกส์ในแปลงส�ำรวจ
บนบกหมายเลข L29/50 ของบริ ษั ท โรงกลั่ น น�้ ำ มั น
ทีพไี อ (1997) จ�ำกัด ประกอบด้วยการส�ำรวจวัดความเข้ม
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (Time-Frequency Domain
Electromagnetic survey) พืน้ ทีส่ ำ� รวจ 116 ตารางกิโลเมตร
และวัดความโน้มถ่วง (Gravity survey) พื้นที่ส�ำรวจ
80 ตารางกิโลเมตร บริเวณโครงสร้างจัตรุ สั ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ที่
อ� ำ เภอจั ตุ รั ส และอ� ำ เภอเนิ น สง่ า จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
ส่วนบริเวณโครงสร้างด่านขุนทด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ท�ำการส�ำรวจวัดความเข้ม
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นที่ส�ำรวจ 195 ตารางกิโลเมตร
ส�ำรวจวัดความโน้มถ่วง พืน้ ทีส่ ำ� รวจ 200 ตารางกิโลเมตร
และส�ำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ (3D Seismic
survey) ซึ่งได้ด�ำเนินการไปแล้ว 30 ตารางกิโลเมตร
ของพื้ น ที่ ส� ำ รวจตามแผนงาน 200 ตารางกิ โ ลเมตร
โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

การเจาะหลุมปิโตรเลียม

ในปี 2561 มี ก ารเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย มทั้ ง หมด
599 หลุ ม น้ อ ยกว่ า ปี 2560 ซึ่ ง มี จ� ำ นวนหลุ ม เจาะ
624 หลุม เนื่องจากการปรับลดแผนการเจาะหลุมผลิต
ปิโตรเลียมในอ่าวไทยของผูร้ บั สัมปทานทีแ่ ปลงสัมปทาน
ใกล้หมดอายุ แต่อัตราการผลิตปิโตรเลียมของประเทศ
ยังอยู่ในระดับเดิม ประกอบด้วยหลุมส�ำรวจ 18 หลุม
และหลุมผลิต 581 หลุม สามารถแยกเป็นหลุมปิโตรเลียม
บนบก 162 หลุม ซึ่งประกอบด้วยหลุมส�ำรวจ 6 หลุม
และหลุมผลิต 156 หลุม และหลุมปิโตรเลียมในอ่าวไทย
จ�ำนวน 437 หลุม ประกอบด้วยหลุมส�ำรวจ 12 หลุม และ
หลุมผลิต 425 หลุม จากหลุมส�ำรวจปิโตรเลียมทั้งหมด
18 หลุม พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ 9 หลุม คิดเป็น
ร้อยละ 50 โดยเป็นการเจาะในแปลงส�ำรวจบนบก 6 หลุม
พบปิ โ ตรเลี ย ม 4 หลุ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.7 และ
เจาะส�ำรวจในอ่าวไทยจ�ำนวน 12 หลุม พบปิโตรเลียม
5 หลุม คิดเป็นร้อยละ 41.6 โดยแยกตามภูมิภาค ดังนี้
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Geophysical Surveys

In 2018 a geophysical survey was conducted in
onshore Block L29/50, operated by TPI Refinery (1997)
Company Limited. The survey included 116 square
kilometers of time-frequency domain electromagnetic
survey and 80 square kilometers of gravity survey, covering
the Chatturat geological structure, Chatturat District
and Noen Sa-nga District, Chaiyaphum Province.
Another geophysical survey by TPI, including 195 square
kilometers of time-frequency domain electromagnetic
survey and 200 square kilometers of gravity survey, was
conducted in Dan Khun Thot District, Nakhon Ratchasima
Province, covering the Dan Khun Thot geological
structure. The company also ran a 3D seismic survey
over the Dan Khun Thot geological structure, with
30 square kilometers acquisition completed at the
year-end. The total 3D program, accounting for 200
square kilometers, is expected to end in February 2019.

Drilling

This year 599 petroleum wells were drilled, a
drop from 624 drilled in 2017, mainly due to adjusted
drilling plans of operators in the Gulf toward the final
relinquishment of the concession blocks. The total output
level, however, remained the same. Out of the total
wells drilled this year, 18 wells were exploration and
the remaining 581 wells were production wells. Out of
the total, 162 wells were drilled onshore, including six
exploration and 156 production wells; 437 wells were
drilled in the Gulf, including 12 exploration and 425
production wells. Out of all 18 exploration wells, nine
wells discovered petroleum on a commercial scale,
equivalent to a 50% discovery rate. The 2018 discovery
rate for onshore areas was 66.7%: four discoveries out
of six wells drilled. The discovery rate for the Gulf was
41.6%: five discoveries out of 12 wells drilled. These
wells can be grouped by regional area as follows.

ภาคกลาง
• บริษทั อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เจาะหลุมประเมินผลในพื้นที่ผลิตแปลงส�ำรวจบนบก
หมายเลข L33/43 บริ เ วณอ� ำ เภอวิ เ ชี ย รบุ รี จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ จ�ำนวน 3 หลุม ประกอบด้วย หลุม WBW-10A
ไม่พบปิโตรเลียม ส่วนหลุม WBW-10AST1 และ WBW-1A
พบน�้ำมันดิบในชั้นหินอัคนีแทรกซอน (Intrusive rock)
• บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด
เจาะหลุมส�ำรวจ หลุม DD-1 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแอ่ง
สุพรรณบุรี ในพื้นที่สงวนแปลงส�ำรวจบนบกหมายเลข
L53/48 ต�ำแหน่งหลุมเจาะอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอสองพี่น้อง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ผลการเจาะพบชั้ น น�้ ำ มั น ดิ บ
ในชั้นหินทรายจ�ำนวน 4 โซน ความหนารวมประมาณ
25 เมตร จึงได้เจาะหลุมหลุมประเมินผล หลุม DD-2
ในโครงสร้างรอยเลื่อนทางใต้ของหลุม DD-1 เพื่อหา
ขอบเขตของแหล่งกักเก็บ ผลการเจาะพบชั้นน�้ำมันดิบ
ในชั้นหินทรายจ�ำนวน 4 โซน ความหนารวมประมาณ
35 เมตร บริ ษั ท ฯ ท� ำ การทดสอบอั ต ราการไหลของ
ทั้งสองหลุม พบว่าน�้ำมันดิบมีอัตราการไหลประมาณ
700 บาร์เรลต่อวัน และ 600 บาร์เรลต่อวันตามล�ำดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• บริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
เจาะหลุมส�ำรวจ หลุม YPT-8 ในแปลงส�ำรวจบนบก
หมายเลข L31/50 ต�ำแหน่งหลุมเจาะอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
แคนดง จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยเป็นหลุมส�ำรวจตามข้อผูกพัน
ช่วงที่ 3 มีเป้าหมายหลักคือก๊าซธรรมชาติในหินปูน
ของหมวดหินผานกเค้า เจาะถึงความลึกสุดท้าย 4,009 เมตร
ในหมวดหินศรีธาตุ ทีป่ ระกอบด้วยหินโคลนและหินทรายแป้ง
เป็นส่วนใหญ่ ผลการเจาะพบก๊าซธรรมชาติในหินปูน
ของหมวดหิ น ผานกเค้ า หิ น ทรายของหมวดหิ น ห้ ว ย
หิ น ลาด และหมวดหิ น น�้ ำ พองตอนล่ า ง แต่ จ าก
ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Wireline logging) พบว่า
ชั้ น กั ก เก็ บ ปิ โ ตรเลี ย มดั ง กล่ า วมี ค ่ า ความพรุ น และ
ค่าความซึมผ่านได้ตำ�่ (Low porosity & low permeability)
เหมื อ นกั บ หลุ ม YPT-7 ที่ เ จาะในปี 2558 ซึ่ ง จาก
ผลการทดสอบอัตราการไหลจ�ำนวน 2 ครั้ง (Short term

Central Region
• Eco Orient Resources (Thailand) Company
Limited drilled three exploratory wells in Block
L33/43 in Wichian Buri District, Phetchabun
Province. WBW-10A discover no petroleum; WBW10AST1 and WBW-1A discovered crude oil in an
intrusive formation.
• Pan Orient Energy (Siam) Company Limited
drilled the DD-1 exploratory well in the southern
tip of Suphanburi Basin, located in concession
Block L53/48, Song Phi Nong District, Suphan Buri
Province. The well discovered crude oil in four zones
of sandstone with a total thickness of 25 meters. The
DD-2 appraisal well was penetrated along a fault
plane to the south of the first discovery (DD-1) to
locate the reservoir boundary; it discovered four oil
zones with a total thickness of 35 meters. Production
tests were run, with results of 700 bopd in flow rate
from DD-1 and 600 bopd in flow rate from DD-2.
Northeastern Region
• Yanchang Petroleum (Thailand) Company
Limited drilled the YPT-8 exploratory well in onshore
Block L31/50 in Khaen Dong District, Buri Ram
Province. YPT-8 is a commitment well of the third
obligation period, targeted to penetrate gas-bearing
limestone of the Pha Nok Khao Formation. The
well was drilled to 4,009 meters into the Sri That
Formation, described as mudstone and siltstone,
and discovered natural gas in the Pha Nok Khao
limestone, Huai Hin Lat sandstone, and Lower Nam
Phong Formation. Subsequent wireline logging
identified, however, that the reservoir sections
contained low porosity and low permeability, similar
to the YPT-7 exploratory well, drilled in 2015. The well
was put on a short-term and a long-term test, with both
tests producing very low and unstable flow rates of
รายงานประจ�ำปี 2561
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& long term test) พบว่ามีก๊าซธรรมชาติไหลน้อย และ natural gas. The well was concluded as non-commercial
ไม่คงที่ ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จึงท�ำ and permanently plugged and abandoned.
การสละหลุม YPT-8 แบบถาวร
Gulf of Thailand
อ่าวไทย
1. MP B5 (Thailand) Company Limited drilled
1. บริ ษั ท เอ็ ม พี บี 5 (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด the Ban Yen SW-1 appraisal well in the reserved
เจาะหลุมประเมินผลในพืน้ ทีส่ งวน แปลงส�ำรวจในอ่าวไทย area of Block B527 in the Gulf. No petroleum was
หมายเลข B5/27 หลุม Ban Yen SW-1 ผลการเจาะ found, and the well was permanently abandoned.
ไม่พบปิโตรเลียม สละหลุมถาวร
2. Ophir Thailand (Bualuang) Company Limited
2. บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด drilled the B8/38-11 exploration well in the Upper
เจาะหลุมส�ำรวจ หลุม B8/38-11 บริเวณโครงสร้าง Bualuang structure, located in the Bualuang
บัวหลวงตอนเหนือ ในพื้นที่ผลิตบัวหลวง แปลงส�ำรวจ Production Area, Block B8/38. Only traces of crude
ในอ่าวไทยหมายเลข B8/38 ผลการเจาะพบร่องรอย oil were encountered. The well was permanently
น�้ำมันดิบ สละหลุมถาวร
abandoned.
3. บริษทั เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จ�ำกัด เจาะหลุมส�ำรวจ
3. MP G1 (Thailand) Company Limited drilled
และหลุมประเมินผลในพืน้ ทีผ่ ลิตกระเหนือ (แหล่งมโนรา) the Manora-8 exploration well in the Kra North
แปลงส�ำรวจในอ่าวไทยหมายเลข G1/48 จ�ำนวน 2 หลุม Production Area, Manora field, Block G1/48. The well
คื อ หลุ ม Manora-8 โดยมี เ ป้ า หมายในหิ น ปู น was drilled to the target limestone section (Tertiary
ซึ่ ง เป็ น รากฐานของแอ่ ง สะสมตะกอนยุ ค เทอร์ เ ที ย รี basement) on the upthrown side or footwall of the
(Tertiary basement) ซึ่งอยู่ทางด้าน Up thrown หรือ fault plane. No petroleum was found in the limestone
Footwall ของแนวรอยเลือ่ น ผลการเจาะไม่พบปิโตรเลียม section, but the well found 1.2 meters of sandstone
ในชัน้ หินปูน แต่พบชัน้ น�ำ้ มันดิบในชัน้ หินทรายความหนา with crude oil. The Manora-8ST appraisal well was
ประมาณ 1.2 เมตร และเจาะหลุมทแยง Manora-8ST then sidetracked from the Manora-8 surface location
ออกจากหลุม Manora-8 พบชัน้ น�ำ้ มันดิบในชัน้ หินทราย to delineate the structure. The well discovered
ซึ่งเป็นบริเวณส่วนสูงสุดของโครงสร้างกักเก็บ (Crest several sandstone reservoirs with a total thickness
of structure) ความหนารวมประมาณ 94 เมตร โดยชั้น of 94 meters, one of which was 26 meters thick. The
ที่หนาที่สุดหนาประมาณ 26 เมตร สละหลุมถาวร
wells were permanently abandoned.
4. บริษทั คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด
4. KrisEnergy (Gulf of Thailand) Company
เจาะหลุมส�ำรวจ หลุม Montha-1 ในพืน้ ทีส่ งวนแปลงส�ำรวจ Limited drilled the Montha-1 exploratory well in the
ในอ่าวไทยหมายเลข G10/48 ผลการเจาะไม่พบปิโตรเลียม reserved area of Block G10/48. No petroleum was
สละหลุมถาวร และได้เจาะหลุมประเมินผลในพืน้ ทีผ่ ลิตวาสนา found, and the well was permanently abandoned.
แปลงส�ำรวจเดียวกัน จ�ำนวน 2 หลุม คือ หลุม Wassana-4 The company also drilled the Wassana-4 appraisal
พบชัน้ น�ำ้ มันดิบในชัน้ หินทรายความหนารวม 8 เมตร และ well and found eight meters in total thickness of
หลุม Wassana-4ST ทีเ่ จาะทแยงออกจากหลุม Wassana-4 sandstone with crude oil; Wassana-4ST, delineated
ไปทางด้าน Up dip ของโครงสร้างกักเก็บ ผลการเจาะพบชัน้ updip from Wassana-4, discovered a total of 12
น�ำ้ มันดิบในชัน้ หินทรายความหนารวม 12 เมตร สละหลุมถาวร meters of sandstone with crude oil. The wells were
permanently abandoned.
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5. บริ ษั ท เอ็ ม พี จี 1 1 (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
5. MP G11 (Thailand) Company Limited drilled five
เจาะหลุ ม ประเมิ น ผลในพื้ น ที่ ส งวนแปลงส� ำ รวจ appraisal wells in the reserved area of Block G11/48 in
ในอ่าวไทยหมายเลข G11/48 ทางใต้ของพื้นที่ผลิต the southern corner of the Nong Yao Production Area.
นงเยาว์ จ�ำนวน 5 หลุม ประกอบด้วย
• Nong Yao-5 discovered crude oil in
• หลุม Nong Yao-5 พบชั้นน�้ำมันดิบในชั้น
21-meter sandstone. The well was
หินทรายความหนา 21 เมตร สละหลุมถาวร
permanently abandoned.
• หลุม Nong Yao-6 พบชั้นน�้ำมันดิบในชั้น
• Nong Yao-6 found crude oil in two-meter
หินทรายความหนา 2 เมตร เจาะหลุมทแยง
sandstone. Nong Yao-6ST was sidetracked
Nong Yao-6ST ออกจากหลุม Nong Yao-6
from Nong Yao-6 but found no hydrocarbon.
ไม่พบปิโตรเลียม สละหลุมถาวร
The wells were permanently abandoned.
• หลุม Nong Yao-7 พบชั้นน�้ำมันดิบในชั้น
• Nong Yao-7 discovered 1.5-meter
หิ น ทรายความหนา 1.5 เมตร เจาะหลุ ม
sandstone with crude oil. Nong Yao-7ST,
ทแยง Nong Yao-7ST ออกจากหลุม Nong
sidetracked from Nong Yao-7, found natural
Yao-7 พบชัน้ ก๊าซธรรมชาติและชัน้ น�ำ้ มันดิบ
gas and crude oil in sandstones with
ในชั้นหินทรายความหนา 2.4 เมตร และ
2.4-meter and 7.6-meter thickness.
7.6 เมตร ตามล�ำดับ สละหลุมถาวร
The wells were permanently abandoned.

ตารางสรุปจ�ำนวนหลุมส�ำรวจและหลุมประเมินผล รวม 18 หลุม
Exploration and Appraisal Well Summary, total 18 wells
Concessionaire

Block

Well Name

Type

Total Depth (m.)

Results

WBW-10A
WBW-10AST1
WBW-1A
DD-1
DD-2
YPT-8

Appraisal
Appraisal
Appraisal
Exploration
Appraisal
Exploration

1,165
1,144
1,489
1,373
1,903
4,009

Dry
Oil
Oil
Oil
Oil
Trace of gas

Ban Yen SW-1
B8/38-11
Manora-8
Manora-8ST
Montha-1
Wassana-4
Wassana-4ST

Exploration
Exploration
Exploration
Appraisal
Exploration
Appraisal
Appraisal

1,960
2,328
2,517
2,458
3,168
1,816
1,733

Dry
Trace of oil
Trace of oil
Oil
Dry
Oil
Oil

Onshore
Eco Orient Resources

L33/43

Pan Orient Energy (Siam)

L53/48

Yanchang Petroleum (Thailand)
Gulf of Thailand

L31/50

MP B5 (Thailand)
Ophir Thailand (Bualuang)
MP G1 (Thailand)

B5/27
B8/38
G1/48

KrisEnergy (Gulf of Thailand)

G10/48
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Concessionaire

Block

Well Name

Type

Total Depth (m.)

Results

Appraisal
Appraisal
Appraisal
Appraisal
Appraisal

2,682
1,660
2,173
2,518
1,398

Oil
Trace of oil
Dry
Trace of oil
Oil

Gulf of Thailand
MP G11 (Thailand)

G11/48

Nong Yao-5
Nong Yao-6
Nong Yao-6ST
Nong Yao-7
Nong Yao-7ST

ส� ำ หรั บ การเจาะหลุ ม เพื่ อ การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
รวม 581 หลุม แบ่งเป็นหลุมเจาะบนบก 156 หลุม (27%)
และหลุมเจาะในอ่าวไทย 425 หลุม (73%) โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่าจ�ำนวนหลุมเจาะบนบก
เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัว เนื่องจากมีการเจาะหลุม
เพื่อรักษาระดับการผลิตน�้ำมันดิบในแปลงส�ำรวจบนบก
หมายเลข S1 ของบริ ษั ท ปตท.สผ. สยาม จ� ำ กั ด
ส่วนหลุมเจาะในอ่าวไทยลดลงร้อยละ 18 เนื่องจาก
มี ก ารปรั บ ลดแผนการเจาะหลุ ม ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ของผู ้ รั บ สั ม ปทานที่ แ ปลงสั ม ปทานใกล้ ห มดอายุ
ดังรายละเอียดในตาราง
Concessionaire

Out of this year’s 581 production wells, 156 wells
(27%) were drilled onshore; the remaining 425 wells
(73%), drilled in the Gulf. The drilling acvitities in 2018
involved double the number of total onshore production
wells of 2017 due to the effort by PTTEP Siam Company
Limited to maintain the oil output from Block S1. On the
other hand, the number of total production wells drilled
in the Gulf dropped by 18%, following adjusted drilling
plans by concessionaires whose concession blocks
were moving toward final relinquishment. Below is the
table of production well summary.

Block

Field Name

Wells

L21/43

Bung Ya North
Nong Sa
Lan Krabue
Nong Makhaam
Nong Ooh
Non Pluang
Nong Tum
Prada
Pratu Tao
Sam Phaya
Sao Thian
Thap Raet
Wat Mae
Wat Taen
Kamphaeng Saen
Ban Don Talai
Nong Phak Chi
Wichian Buri NE Extension

5
4
53
13
4
11
6
3
2
13
1
9
1
21
2
1
6
1

Onshore
CNPCHK (Thailand)
PTTEP Siam

PTTEP International

Eco Orient Resources
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S1

PTTEP1
L53/43
L54/43
L44/43

Concessionaire

Block

Field Name

Wells

B8/38
B5/27
G1/48
G11/48
G10/48
15A
16A
15
16
17
B8/32

Bualuang
Jasmine
Manora
Nong Yao
Wassana
Arthit

3
4
2
5
4
10
6
8
23
13
7
6
15
5
9
7
6
7
12
5
25
7
33
14
22
9
20
19
15
46
19
10
25
4
581

Gulf of Thailand
Ophir Thailand (Bualuang)
MP B5 (Thailand)
MP G1 (Thailand)
MP G11 (Thailand)
KrisEnergy (Gulf of Thailand)
PTT Exploration and Production

Chevron Offshore (Thailand)
Chevron Thailand Exploration and Production

10

10A
11

11A
12
13

B12/27

Chevron Pattani
Total

G7/50

Bongkot

Benchamas
Chaba
Kaphong
Plamuk
Platong
Yala
Yala
Plamuk
Platong
Platong Southwest
Satun
Surat
Trat
Trat Northeast
Erawan
Baanpot
South Baanpot
Funan
Gomin
South Gomin
Moragot
Pailin
North Pailin
Moragot
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4.4

พืน้ ทีผ
่ ลิตปิโตรเลียม
PRODUCTION AREAS

กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม
ให้ ผู ้ รั บ สั ม ปทานด� ำ เนิ น การส� ำ รวจเพื่ อ การค้ น หา
แหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการค้นพบ
แหล่งปิโตรเลียมใหม่จะท�ำให้มปี ริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยลดการน�ำเข้าปิโตรเลียม
เป็ น การรั ก ษาความมั่ น คงในการจั ด หาพลั ง งาน
ของประเทศ รวมทั้ ง สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ให้ แ ก่ ภ าครั ฐ
ในรูปของค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ในการก�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
ที่ มี ส มรรถนะเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละได้ ก� ำ หนดพื้ น ที่ ผ ลิ ต
ถูกต้องแล้ว และเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากอธิบดีกรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติแล้วจึงจะผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตนั้นได้”
ในปี 2561 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้อนุมตั พิ นื้ ทีผ่ ลิต
ปิโตรเลียมในแปลงสัมปทานบนบกจ�ำนวน 3 พื้นที่ คือ
1) พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมศรีเทพเหนือ ครอบคุลมพื้นที่
1.84 ตารางกิโลเมตร 2) พืน้ ทีผ่ ลิตปิโตรเลียมหนองผักชี
ส่วนขยาย 2 ครอบคลุมพื้นที่ 72.02 ตารางกิโลเมตร
และ 3) พืน้ ทีผ่ ลิตบ้านดอนตะไล ครอบคลุมพืน้ ที่ 75.67
ตารางกิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ อยู่ในแปลงส�ำรวจบนบก
หมายเลข L44/43 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รบั อนุมตั ใิ นเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สงวน บริษัทฯ
ได้เจาะหลุมส�ำรวจและพบน�้ำมันดิบจากชั้นหินกักเก็บ
ซึ่งเป็นหินทรายช่วงอายุโอลิโกซีนตอนปลายถึงไมโอซีน
ตอนกลาง บริษทั ฯ ได้เริม่ การผลิตเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
พืน้ ทีผ่ ลิตหนองผักชีสว่ นขยาย 2 อยูใ่ นแปลงส�ำรวจ
บนบกหมายเลข L54/43 ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้รับอนุมัติในเดือนมีนาคม 2561
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It is DMF’s mission to promote concessionaires’
uninterrupted petroleum exploration, for new
discoveries to enhance petroleum reserves, thus
trimming domestic imports and enhancing national
energy supply security while generating additional
revenue for the State through royalty and petroleum
income tax.
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 onshore
production areas, namely Sri Thep North, occupying
1.84 sq. km., Nong Phak Chi Extension 2, occupying
72.02 sq. km., and Ban Don Talai, occupying 75.67
sq. km., detailed as follows.
The Si Thep North production area, Onshore Block
L44/43, is operated by Eco Orient Resource
(Thailand), Limited. The approval was granted in
February for this area, which formed part of reserved
acreage. The company drilled exploration wells and
discovered crude oil from Late Oligocene to Middle
Miocene sandstone reservoirs. Production began in
February 2018.
The Nong Phak Chi Extension 2 production
area, Onshore Block L54/43, is operated by PTTEP
International Co., Ltd. The approval was granted in
March for this area, which formed part of reserved

โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สงวน บริษัทฯ
ได้เจาะหลุมส�ำรวจและพบน�้ำมันดิบจากชั้นหินกักเก็บ
ซึ่งเป็นหินทรายช่วงอายุไมโอซีนตอนกลางถึงตอนปลาย
บริษัทฯ ได้เริ่มการผลิตเมื่อเดือนมีนาคม 2561
พื้นที่ผลิตบ้านดอนตะไล อยู่ในแปลงส�ำรวจบนบก
หมายเลข L53/43 ของบริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล
จ�ำกัด ได้รับอนุมัติในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยพื้นที่
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สงวน บริษัทฯ ได้เจาะ
หลุ ม ส� ำ รวจและพบน�้ ำ มั น ดิ บ จากชั้ น หิ น กั ก เก็ บ ซึ่ ง
เป็นหินทรายช่วงอายุไมโอซีนตอนกลางถึงตอนปลาย
บริษัทฯ จะเริ่มท�ำการผลิตในเดือนมกราคม 2562

acreage. PTTEP International drilled exploration
wells and discovered crude oil from Middle to Late
Miocene sandstone reservoirs. Production began
in March 2018.
The Don Talai production area, Onshore Block
L53/43, is also operated by PTTEP International
Co., Ltd. The approval was granted in May for this
area, which formed part of reserved acreage. The
company drilled exploration wells and discovered
crude oil from Middle to Late Miocene sandstone
reservoirs. Production will begin in January 2019.

Onshore Production Area
Operators
PTTEP Siam, Ltd.

Concession No. Issued Block
1/2522/16

S1

Area Name

Area
(sq km.)

Issued Date

Sirikit
Sirikit F01
Sirikit South
Sirikit West
Pru Krathiam
Wat Taen
Thap Raet
Pratu Tao
Nong Tum
Sirikit East
Nong Makhaam E
Sirikit T
Nong Makhaam
South Pratu Tao
Western Flank Region
Nong Tum - South
Sirikit East-Extension
Greater Sirikit East
Sao Thian
Pratu Tao B
Greater Sirikit North
Central S1
Sam Phaya
Bung Waeng
Wang Mai Sung

25
10.7
14.76
2.912
16.1172
2
1.949
1.9954
1.9733
1.93
1.86
2.496
15.492
90.434
99.46
18.65
1.982
66.234
39.73
1.97
32.91
325.95
39.11
1.81
53.09

11-Jan-83
13-May-83
20-Aug-84
9-Oct-84
15-Dec-86
4-Mar-88
27-Jan-89
24-Mar-89
23-Feb-90
10-Feb-93
19-Apr-93
27-Aug-98
19-Oct-99
30-Sep-02
7-Mar-06
7-Sep-06
16-Feb-07
30-Sep-08
11-Jun-09
2-Oct-09
18-Jan-11
6-Jul-11
13-Mar-14
11-Aug-15
31-May-16
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Onshore Production Area
Operators
ExxonMobil Exploration
& Production Khorat Inc.
PTTEP SP Ltd.

PTTEP International Ltd.

Concession No. Issued Block

Nam Phong

34.4

5-Feb-88

2/2522/17

E5

1/2524/19

EU1

2/2528/27

PTTEP1

2/2546/59

L22/43

Phu Horm
Phu Horm-1
Phu Horm
U-Thong
Kamphaeng Saen
Sang Kajai
Wung Pai Sung
Wung Pai Sung Extension
Bung Krathiam
Ban Don Talai
Nong Phak Chi
Nong Phak Chi Extension
Nong Phak Chi (Extenion II)
Bung Ya Structure
Bung Muang-2
Bung Muang & Bung Ya Area II
Bung Muang & Bung Ya Area III
Bung Muang & Bung Ya Area I
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
Si Thep North
L33
Tha Rong North
Arunothai
Burapa
L53A
L53D
L53G
L53B
Dong Mun
SPHE

39.31
1.96
190.93
5.06
2
1.98
11.67
4.81
1.98
75.67
1.96
8.87
72.02
5.4189
1.997
2.002
0.916
0.91
2
1.972
1.848
8.6411
28.796
14.55
27.69
39.39
12.45
0.65
2.97
11.33
1.84
11.94
1.93
77.66
47.42
1.99
11.98
6.29
1.96
31.91
70.15

19-May-04
15-May-89
19-May-04
10-Aug-90
10-Aug-90
8-May-02
17-Jul-12
29-Sep-15
19-Apr-10
11-May-18
6-Sep-10
31-May-13
16-Mar-18
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
8-Feb-18
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

L54/43
Sino-U.S. Petroleum Inc.

1/2526/23

Eco Orient Energy
(Thailand) Ltd.

1/2527/24

NC

SW1
SW1A

1/2546/58

L21/43

3/2546/60

L44/43

5/2546/62

L33/43

Siam Moeco Ltd.

1/2547/67

Pan Orient Energy
(Siam) Limited

1/2550/77

L10/43
L11/43
L53/48

Apico (Khorat) Ltd.

9/2546/66
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Issued Date

E5

2/2547/68

Eco Orient Resources
(Thailand) Ltd.

Area
(sq km.)

2/2522/17

L53/43

CNPCHK (Thailand) Ltd.

Area Name

L27/43
L15/43

Offshore Production Area
Operators
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 SatunPlatong-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

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

59.0687

6-Mar-06

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

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
Operators
Chevron Thailand
Exploration and
Production, Ltd.

Concession No. Issued Block
1/2515/5

11

2/2515/6

11A
12

13
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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
Funan Area 4
Baanpot Area 3
Erawan Area 1-N-Extension
Erawan Area 1-Extension (s)
Baanpot Area 5
Baanpot Area 5-Extension
Jakrawan Area 3

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
2
7.99
7.32
1.69
2.536
11
12.71

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
11-Jan-83
14-Dec-83
29-Apr-85
3-Oct-86
20-Aug-87
26-Feb-88
15-Nov-89

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

Chevron Offshore
(Thailand) Ltd.

Chevron Pattani Ltd.
PTT Exploration and
Production Public Co., 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
5/2515/9

G4/48
15

14A
15A
14A

Area Name

Area
(sq km.)

Issued Date

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
Bongkot 15B
Tonsak
Ton Rang
North Bongkot
Arthit
Arthit
Arthit 14E

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
254
187.09
18.2784
819.6316
1,264.9752
1,466.0516
108.209

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
16-Aug-82
6-Feb-01
30-Sep-02
3-Apr-07
5-Jun-03
5-Jun-03
31-Oct-07
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Offshore Production Area
Operators
PTT Exploration and
Production Public Co., Ltd.

Concession No. Issued Block
3/2515/7

16

17

Area Name

Area
(sq km.)

Issued Date

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

280
40
101.659
105
100.9194
719.8457
1,293.9106
2
2
5.6375
121.94
48.6388
27.26

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

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

B8/38

Bualuang

376.5626

7-Mar-06

7/2546/64

G5/43

7/2549/75
5/2550/81
8/2549/76

G1/48
G11/48
G10/48

Songkhla
Songkhla Extension
North Kra
Nong Yao

75.3241
282.4
161.14
23.18

22-May-08
12-Jan-09
30-Jul-12
19-Nov-12

Wassana

132.2

9-Feb-15

3/2549/71
4/2550/80

G12/48
G6/48

Ton Koon North

37.05

11-Mar-15

Rossukon

87.74

16-Nov-15

11/2550/87

G7/50

G7/50 A และ B

45.44

9-Nov-15

MP G1 (Thailand)
MP G11 (Thailand)
Kris Energy
(Gulf of Thailand) Ltd.
PTTEP International Ltd.
Kris Energy
(Gulf of Thailand) Ltd.
Chevron Pattani
(Thailand), Ltd.
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4.5

ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
PETROLEUM RESERVES

นิยามปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม

ประเทศไทยใช้นิยามปริมาณส�ำรองและปริมาณ
ทรัพยากรปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล (PRMS 2018)
ตามรูปที่ 1 โดยทั่วไปปริมาณส�ำรองสามารถจ�ำแนก
ได้เป็นสามชนิด ได้แก่
1. ปริมาณส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้ว (Proved Reserves, P1)
เป็นปริมาณปิโตรเลียมที่วิเคราะห์จากข้อมูลทางด้าน
ธรณีศาสตร์ และด้านวิศวกรรม ปริมาณดังกล่าวสามารถ
ผลิตได้จากแหล่งกักเก็บ ในแหล่งกักเก็บที่ส�ำรวจค้นพบ
แล้ว สามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างคุ้มค่า
เชิงพาณิชย์ มีแผนการผลิตปิโตรเลียมที่ชัดเจน และ
ได้รบั อนุญาตจากภาครัฐแล้ว หากประเมินปริมาณส�ำรอง
โดยใช้วธิ ี Deterministic ด้านความแน่นอน จะถือว่าเป็น
ปริมาณที่มีความมั่นใจสูงว่าจะสามารถผลิตปริมาณ
ดังกล่าวขึ้นมาได้ หากใช้วิธี Probabilistic ทางสถิติ
มีความน่าจะเป็นอย่างน้อยร้อยละ 90 ทีจ่ ะผลิตปิโตรเลียม
ได้เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้ว (P1)
2. ปริมาณส�ำรองทีค่ าดว่าจะพบ (Probable Reserves, P2)
เป็นปริมาณส�ำรองเพิม่ เติมทีข่ อ้ มูลทางด้านธรณีศาสตร์ และ
ด้านวิศวกรรม แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ทจี่ ะผลิต
และขายได้น้อยกว่าปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว แต่มี
ความแน่นอนมากกว่าปริมาณส�ำรองน่าจะพบ ปริมาณ
ที่เหลือดังกล่าวเมื่อผลิตแล้ว อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า
ปริมาณทีผ่ ลิตได้จริง มีความเป็นไปได้เท่ากันทีจ่ ะน้อยกว่า
หรือมากกว่าผลรวมของปริมาณส�ำรองพิสูจน์แล้วและ
ปริมาณส�ำรองทีค่ าดว่าจะพบ (2P) เมือ่ ใช้วธิ ี Probabilistic
ควรมีความน่าจะเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ที่ปริมาณจริง
ที่ผลิตได้จะมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณ 2P
3. ปริมาณส�ำรองทีน่ า่ จะพบ (Possible Reserves, P3)
เป็นปริมาณส�ำรองเพิม่ เติมทีข่ อ้ มูลทางด้านธรณีศาสตร์ และ
ด้านวิศวกรรม แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ทจี่ ะผลิตและ
ขายได้นอ้ ยกว่าปริมาณส�ำรองทีค่ าดว่าจะพบ ปริมาณทีผ่ ลิต
ได้จากโครงการมีความน่าจะเป็นต�ำ่ ทีจ่ ะมากกว่าผลรวมของ
ปริมาณส�ำรองพิสจู น์แล้ว ปริมาณส�ำรองทีค่ าดว่าจะพบ

Definitions

As shown in Figure 1, Thailand has adopted the
PRMS 2018 international definitions of petroleum
reserves and resources. Petroleum reserves are
classified into:
1) Proved reserves (P1) are those quantities
which, by analysis of geoscientific and engineering
data, can be more or less commercially recoverable
with current technology from known reservoirs, clear
production plans, and State permission. If deterministic
assessment methods are used, the quantities will
most likely be recovered. If probabilistic assessment
methods are used, it should be at least 90% likely
that the quantities actually recovered will equal or
exceed the estimate (P1).
2) Probable reserves (P2) are those additional
reserves which analysis of geoscientific and
engineering data indicates are less likely to be
recovered and sold than proved reserves, but
more likely 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). When probabilistic assessment methods
are used, it should be at least 50% likely that the
actual quantities recovered will equal or exceed
the 2P estimate.
3) Possible reserves are those additional
reserves which analysis of geoscientific and
engineering data suggests are less likely to be
recovered and sold than probable reserves.
The total quantities ultimately recovered from a
given project are unlikely to exceed the sum of
proved plus probable plus possible (3P) reserves.
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และปริมาณส�ำรองทีน่ า่ จะพบ (3P) เมือ่ ใช้วธิ ี Probabilistic When probabilistic assessment methods are
ควรมีความน่าจะเป็นอย่างน้อยร้อยละ 10 ที่ปริมาณ used,it should be at least 10% likely that the actual
ทีผ่ ลิตได้จริงอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณ 3P
quantities recovered will equal or exceed the 3P
estimate.

P2
Probable

P3
Possible

High
3P

CONTINGENT RESOURCES
C1

1C

C2

2C

C2

3C

PROCPECTIVE RESOURCES
1U

2U

3U

P90

P50

P10

Increasing Chance of Commerciality

SUB-COMMERCIAL COMMERCIAL

DISCOVERED PIIP

P1
Proved

Low
1P

RESERVES
Best Estimate
2P

UNRECOVERABLE
UNDISCOVERED PIIP

TOTAL PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE (PIIP)

PRODUCTION

UNRECOVERABLE
Range of Uncertainty
รูปที่ 1 แสดงประเภทปริมาณส�ำรองและทรัพยากรปิโตรเลียมของ PRMS 2018
Figure 1 : 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS) Categories

ภาพรวมปริ ม าณส� ำ รองปิ โ ตรเลี ย มของ Domestic Petroleum Reserves (1993-2018)
ประเทศไทยระหว่างปี 2536 ถึง 2561
Natural gas: From 1993 to 2018, gas reserves

ภาพรวมปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย
ระหว่างปี 2536 ถึง 2561 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง (รูปที่ 2)
ช่วงที่ 1 ระหว่างปี 2536 ถึง 2540 เป็นช่วงที่ปริมาณ
ส�ำรองเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการค้นพบและพัฒนาแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติขนาดทีม่ นี ยั ส�ำคัญ เช่น แหล่งบงกช แหล่งไพลิน
ส่งผลให้ปริมาณส�ำรองที่ค้นพบเพิ่มขึ้นสูงกว่าปริมาณ
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fall into three periods (Figure 2). From 1993
to 1997, they kept rising with discoveries and
development of significant gas fields, including
Bongkot and Pailin; this meant during the period
the discovered reserves exceeded the gas
outputs sold. From 1998 to 2009, reserves

ก๊าซธรรมชาติทถี่ กู ผลิตขายไป ช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2541
ถึง 2552 เป็นช่วงทีป่ ริมาณส�ำรองทรงตัวเนือ่ งจากปริมาณ
ส� ำ รองที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการพั ฒ นาแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ
ขนาดทีม่ นี ยั ส�ำคัญ เช่น แหล่งบงกชใต้ และแหล่งโกมินทร์
ส่ ว นขยาย ในสั ด ส่ ว นใกล้ เ คี ย งกั บ ปริ ม าณการขาย
ก็เพิม่ ขึน้ จากประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันเป็น
2,200 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ปี 2553
ปริมาณส�ำรองมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก
การที่ ป ริ ม าณการขายที่เพิ่ม ขึ้นจากประมาณ 2,200
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเป็น 2,700 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวันในขณะที่ตั้งแต่ปี 2550 ไม่มีการเปิดสัมปทานให้มี
การส�ำรวจแปลงส�ำรวจใหม่ในประเทศไทย

leveled off due to rising reserves from the
development of significant gas fields, including
Bongkot South and Gomin Extension, approximating
sales outputs, which rose from about 1.5 to 2.2
Bcfd. Since 2010, however, they have tended
to fall with rising sales volumes from about 2.2
to 2.7 Bcfd, while no new concession licensing
round has been announced since 2007.

ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติ
Gas Reserves
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รูปที่ 2 แสดงภาพรวมปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย ระหว่างปี 2536 ถึง 2561
Figure 2 : Domestic Gas Reserves Overview (1993-2018)
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ภาพรวมปริ ม าณส� ำ รองก๊ า ซธรรมชาติ เ หลวของ
ประเทศไทย ระหว่างปี 2536 ถึง 2561 สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ช่วง (รูปที่ 3) ช่วงที่ 1 ระหว่างปี 2536 ถึง 2544 เป็น
ช่วงที่ปริมาณส�ำรองเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนปริมาณส�ำรอง
ก๊าซธรรมชาติทเี่ พิม่ ขึน้ ช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2544 ถึง 2550
เป็นช่วงทีป่ ริมาณส�ำรองปรับลงลงเนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันดิบ
ที่ปรับลดลงจนต�่ำว่า 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใน
ต้นปี 2545 ส่งผลให้โครงการพัฒนาบางส่วนไม่คุ้มค่า
เชิงพาณิชย์ ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติเหลวโครงการ
เหล่านีถ้ กู ตัดออกไป และปรับเป็นปริมาณทรัพยากรแทน และ
เมือ่ ราคาน�ำ้ มันดิบทีป่ รับเพิม่ ขึน้ สูงสุดที่ 140 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ในกลางปี 2551 ท�ำให้โครงการที่ไม่คุ้มค่า
เชิงพาณิชย์ในช่วงที่ราคาน�้ำมันดิบต�่ำกลับมาคุ้มค่า
เชิงพาณิชย์ และสามารถปรับให้กลับมาอยู่ในประเภท
ปริมาณส�ำรองได้ และในช่วงที่ 3 ตัง้ แต่ปี 2552 เป็นช่วงที่
ปริมาณส�ำรองลดลงด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับกรณีกา๊ ซธรรมชาติ

Condensate: From 1993 to 2018, the condensate
reserves are made up of three periods (Figure xxx).
From 1993 to 2001, they rose proportionally with
rising gas reserves. From 2001 to 2007, they fell
with declining crude oil prices to under US$20 per
barrel in early 2002, turning certain development
projects uneconomic; such condensate reserves
were instead considered resources. In the middle
of 2008, once oil prices peaked at US$140 per
barrel, these uneconomic projects returned to the
commercial fold, and such resources became
reserves. Since 2009, these reserves have taken
a dip for the same reason as gas reserves.

ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติเหลว
Condensate Reserves
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รูปที่ 3 แสดงภาพรวมปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติเหลวของประเทศไทย ระหว่างปี 2536 ถึง 2561
Figure 3 : Domestic Condensate Reserves Overview (1993-2018)
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ภาพรวมปริมาณส�ำรองน�้ำมันดิบของประเทศไทย
ระหว่างปี 2536 ถึง 2561 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง
(รูปที่ 4) ช่วงที่ 1 ระหว่างปี 2536 ถึง 2555 เป็นช่วงที่
ปริมาณส�ำรองเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการค้นพบและพัฒนา
แหล่งน�ำ้ มันดิบขนาดทีม่ นี ยั ส�ำคัญ เช่น แหล่งเบญจมาศ
กะพง ปลาหมึก ยะลา ส่งผลให้ปริมาณส�ำรองที่ค้นพบ
เพิม่ ขึน้ สูงกว่าปริมาณน�ำ้ มันดิบทีถ่ กู ผลิตขายไป ช่วงที่ 2
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นช่วงที่ปริมาณส�ำรองลดลงเนื่องจาก
แหล่ ง น�้ ำ มั น ดิ บ ที่ ค ้ น พบในช่ ว งแรกผลิ ต น�้ ำ มั น
มาเป็นเวลานาน ในขณะที่แหล่งที่ค้นพบในช่วงหลังนี้
เป็นแหล่งขนาดเล็ก

Crude oil: From 1993 to 2018, the oil reserves
are made up two periods (Figure 4). From 1993
to 2012, they saw a rise with the discoveries
and development of major oil fields, including
Benchamas, Kaphong, Plamuk, and Yala, with
reserves exceeding outputs. Since 2013, however,
oil reserves have dropped after extended
periods of production and marginal sizes of
recently discovered fields.

ปริมาณส�ำรองน�้ำมันดิบ
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รูปที่ 4 แสดงภาพรวมปริมาณส�ำรองน�้ำมันดิบของประเทศไทย ระหว่างปี 2536 ถึง 2561
Figure 4 : Domestic Oil Reserves Overview (1993-2018)
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ภาพรวมปริ ม าณส� ำ รองปิ โ ตรเลี ย มของ Domestic Reserves 2018
ประเทศไทย ปี 2561
At the end of 2018, Thailand’s 3P petroleum

ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม (3P หรือผลรวมของ P1, P2
และ P3) ของประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วย
ก๊ า ซธรรมชาติ 13,233.42 พั น ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต
ก๊าซธรรมชาติเหลว 427.24 ล้านบาร์เรล และน�ำ้ มันดิบ
310.84 ล้านบาร์เรล รวมเป็น 3,004.59 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ก๊าซธรรมชาติลดลง
155.55 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้น
15.01 ล้านบาร์เรล ส่วนน�ำ้ มันดิบลดลง 55.03 ล้านบาร์เรล
รวมลดลง 68.67 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ หรือ
ร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณส�ำรอง
ในปีนลี้ ดลงเพียงเล็กน้อย เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันดิบทีส่ งู ขึน้
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ส่ ง ผลให้ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ต ่ า งๆ
มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้มากยิง่ ขึน้ และท�ำให้
โครงการที่เคยไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2558-2559
กลั บ มามี ค วามคุ ้ ม ค่ า ในปี 2560 ในขณะที่ ป ริ ม าณ
การขายปิโตรเลียมยังคงใกล้เคียงกับปี 2559
ปริ ม าณส� ำ รองประเภท P1, P2 และ P3 ของ
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน�ำ้ มันดิบแยกเป็น
รายพื้นที่แสดงในตารางแสดงปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
แต่ละประเภทของประเทศ ณ สิ้นปี 2561

reserves (3P: a summation of P1, P2 and P3)
consisted of 13,233.42 Bcf of natural gas, 427.24
million barrels (MMbbl) of condensate, and 310.84
MMbbl of oil, or a total of 3,004.59 MMbbl of oil
equivalent (MMBOE). These reflect a year-on-year
reduction of 68.67 MMBOE (2.23%), consisting of an
decrease of 155.55 Bcf of gas, an increase of 15.01
MMbbl of condensate, and a drop of 55.03 MMbbl of
oil. The drop in this year’s reserves was considered
mild due to sharp rises in crude oil prices, resulting
in the application of various technologies to grow
production efficiency and turn non-commercial
projects of 2015-2016 into commercial ones in 2017,
whereas petroleum sales remained comparable with
those of 2016.
The reserves of P1, P2, and P3 at the end of
2018 for gas, condensate, and oil are categorized
by area as follows.

ตารางแสดงปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมแต่ละประเภทของประเทศ ณ สิ้นปี 2561
Domestic Petroleum Reserves for Each Category (2018)
Gas Reserves
[Bcf]

Area
Proved

Probable

Condensate Reserves
[MMbbl]

Possible

Proved

Probable

Oil Reserves
[MMbbl]

Possible

Proved

Probable

Possible

Offshore

5,904.84

4,704.10

2,416.13

155.44

160.19

111.33

89.91

82.82

50.95

Onshore

153.09

27.01

28.26

0.28

-

-

46.97

22.28

17.91

6,057.93

4,731.11

2,444.39

155.72

160.19

111.33

136.88

105.09

68.87

Total
Grand Total (3P)
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13,233.42

427.24

310.84

ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของ Domestic Proved Reserves
ประเทศไทย
Thailand’s proved petroleum reserves at
ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมทีพ่ สิ จู น์แล้วของประเทศไทย
ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ 6,057.93
พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ก๊าซธรรมชาติเหลว 155.72 ล้านบาร์เรล
และน�ำ้ มันดิบ 136.88 ล้านบาร์เรล รวมเป็น 1,334.14
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2560
ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน�ำ้ มัน
ดิบลดลง 352.19 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ 10.38 ล้านบาร์เรล
และ 19.53 ล้านบาร์เรล ตามล�ำดับ รวมปริมาณส�ำรอง
ปิโตรเลียมทุกประเภทแล้วลดลง 90.32 ล้านบาร์เรลเทียบ
เท่าน�ำ้ มันดิบ หรือร้อยละ 6.34 รายละเอียดของปริมาณ
ส�ำรองพิสจู น์แล้วของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และ
น�ำ้ มันดิบ แยกเป็นรายแหล่งแสดงในตารางปริมาณส�ำรอง
ปิโตรเลียมพิสจู น์แล้วของประเทศไทย ณ สิน้ ปี 2561

year-end 2018 consisted of 6,057.93 Bcf of natural
gas, 155.72 MMbbl of condensate, and 136.88
MMbbl of oil, or a total of 1,334.14 MMBOE.
Compared with last year, proved reserves of
gas, condensate, and oil have fallen by 352.19
Bcf, 10.38 MMbbl, and 19.53 MMbbl-equaling a
total reduction of around 90.32 MMBOE or 6.34%.
The following table shows proved reserves at the
year-end by field.

ตารางปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วของประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561
Domestic Proved Petroleum Reserves (2018)
Field
GULF OF THAILAND
CTEP
Baanpot
South Baanpot
Dara
Erawan
Funan
Gomin
South Gomin
Jakrawan
Moragot
North Moragot
Kaphong
North Kung
Pailin
North Pailin

Cumulative Production
Gas
(Bcf)
24,101.00
13,839.46
404.49
62.38
29.01
3,227.29
1,072.91
186.08
148.06
922.82
251.09
436.44
1.12
1,040.39
1,183.83

Condensate
(MMbbl)
705.52
460.07
16.61
1.62
110.92
44.46
10.64
9.18
17.97
14.51
44.46
45.86

Oil
(MMbbl)
680.18
194.81
1.12
29.89
2.28
-

Proved
Gas
(Bcf)
5,904.84
2,944.22
42.40
67.24
103.03
343.32
108.68
36.11
96.19
117.62
266.78
80.10
303.48
326.82

Condensate
(MMbbl)
155.44
88.72
1.59
2.04
1.57
10.12
3.82
1.98
3.01
1.89
12.06
1.42
9.29
9.52

Oil
(MMbbl)
89.91
30.30
0.03
0.01
1.90
0.36
0.40
0.03
2.96
0.34
3.31
0.12
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Field
Pakarang
Pakarang South
Pladang
Plamuk
Platong
South Platong
South West Platong
Satun
South Satun
Surat
Trat
North Trat East
North Trat
South Trat
Yala
East Yala
Yungthoung
COTL
Benchamas
Benchamas North
Chaba
North Jarmjuree
Lanta
Maliwan
Rajpruek
Surin
Tantawan
PTTEP
Arthit
G8/50
Bongkot Main
Bongkot South
G12/48
PTTEP Siam (Offshore)
Nang Nuan
Mubadala
Banyen
Jasmine
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Cumulative Production
Gas
(Bcf)
97.83
116.17
165.09
419.46
619.95
71.14
119.42
2,126.73
18.05
156.52
431.98
30.52
24.26
75.46
152.69
224.41
23.85
1,268.27
600.73
3.67
18.81
9.88
10.69
294.72
6.39
0.43
322.95
6,727.78
1,113.16
0.69
4,848.49
765.39
0.05
-

Condensate
(MMbbl)
5.02
6.00
34.53
2.62
10.29
64.82
0.58
16.42
1.29
1.22
1.04
214.71
48.15
0.03
140.24
26.29
0.00
-

Oil
(MMbbl)
10.25
88.77
13.50
26.91
17.79
4.30
295.61
198.46
4.72
8.07
2.36
24.34
13.79
2.33
1.45
40.11
5.81
5.81
98.98
12.34
61.29

Proved
Gas
(Bcf)
51.74
76.44
3.07
96.22
331.83
0.07
39.78
133.85
80.52
23.07
93.69
20.51
13.78
26.75
36.32
24.24
0.58
93.04
43.12
0.09
14.25
1.56
33.87
0.15
1,676.58
668.11
2.15
534.73
454.55
17.04
-

Condensate
(MMbbl)
0.64
2.58
0.09
1.29
12.25
0.00
1.51
4.22
1.92
0.34
3.13
0.68
0.44
0.37
0.61
0.35
1.53
0.81
0.16
0.00
0.56
49.82
24.34
0.04
12.77
12.26
0.42
-

Oil
(MMbbl)
1.24
0.30
6.98
6.00
0.76
1.05
0.09
0.04
0.03
3.01
1.20
0.13
17.47
11.83
0.05
1.80
2.14
1.27
0.39
19.41
1.76
7.87

Field
Manora
Nongyao
Ophir
Bualuang
CEC
Songkhla
KrisEnergy
Wassana
Niramai (Wassana
Satellite)
MTJA (2)
CHESS
CPOC
ONSHORE
KHORAT PLATEAU
ExxonMobil
Nam Phong
PTTEP SP
Sin Phu Horm
CENTRAL PLAIN
Eco Orient
Borang North
L33+Tha Rong North
Na Sanun
Na Sanun East
Sri Thep
Wichian Buri (WBI + WBII)
Wichian Buri Extension
Wichian Buri North East
Pan Orient
L53/48
PTTEPI
Kampaengsan
Sangkajai
U-Thong
Bung Krathiam, Ban
Don Talai, Ban Don
Sa-Nuan
Wang Pai Sung
Nong Phak Chi +Hua
Mai Sung

Cumulative Production
Gas
(Bcf)

-

-

Oil
(MMbbl)
14.36
11.00
34.94
34.94
42.89
42.89
6.54
6.54

-

-

-

-

2.13

2,265.50
1,700.00
565.50
1,376.15
821.34
414.00
414.00
407.34
407.34
554.81
0.02
0.02
-

30.74
16.97
13.77
1.76
1.76
1.76
1.76
-

0.59
0.59
314.78
314.76
18.02
1.92
0.42
0.82
7.41
0.08
1.34
5.82
0.22
1.88
1.88
7.23
0.43
0.93
4.68
0.01

1,191.00
840.00
351.00
153.09
91.39
5.90
5.90
85.49
85.49
61.70
0.01
0.01
-

15.36
8.55
6.81
0.28
0.28
0.28
0.28
-

0.25
0.25
46.97
46.97
3.85
0.62
0.17
0.00
1.52
0.33
0.1
1.12
0.90
0.90
0.71
0.05
0.02
0.10
0.04

-

-

0.15

-

-

0.06

-

1.04

-

-

0.45

-

Condensate
(MMbbl)
-

Proved
Gas
(Bcf)

-

Condensate
(MMbbl)
-

Oil
(MMbbl)
4.78
5.01
16.69
16.69
0.84
0.84
4.94
2.80

รายงานประจ�ำปี 2561
Annual Report 2018

101

Field
Sino U.S. and CNPCHK
Bung Muang and
Bung Ya
Bung Ya West and
Nong Sa
PTTEP Siam (Onshore)
Sirikit et al.
Siam Moeco
Arunothai
Burapa
Grand Total
Grand Total Oil
Equivalent (MMBOE)
3P Grand Total oil
Equivalent (MMBOE)

Cumulative Production
Gas
(Bcf)
-

Condensate
(MMbbl)
-

Proved

Oil
(MMbbl)
10.05

Gas
(Bcf)
-

Condensate
(MMbbl)
-

Oil
(MMbbl)
1.28

-

6.39

-

-

0.44

-

-

3.67

-

-

0.84

553.63
553.63
1.16
0.08
1.08
25,477.15
4,445.76

707.28
636.55

276.35
276.35
1.25
0.02
1.23
994.96
994.96

61.56
61.56
0.13
0.13
6,057.93
1,057.11

-

40.10
40.10
0.14
0.14
136.88
136.88

6,077.27

155.72
140.15

1,334.14

การเปลีย่ นแปลงปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมที่ Changes in Proved Reserves (2017-2018)
พิสูจน์แล้วระหว่างปี 2560 และ 2561
1. Natural gas

1. ก๊าซธรรมชาติ
ปริ ม าณส� ำ รองก๊ า ซธรรมชาติ ที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว
ของประเทศไทย ณ สิ้ น ปี 2561 เท่ า กั บ 6,057.93
พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย
และแหล่ ง บนบก จ� ำ นวน 5,904.84 และ 153.09
พันล้านลูกบาศก์ฟุต ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
สิน้ ปี 2560 แล้ว รวมลดลง 352.18 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
หรือร้อยละ 5.49 โดยในปีทผี่ า่ นมา มีปริมาณส�ำรองทีเ่ พิม่ ขึน้
เนื่ อ งจากราคาน�้ ำ มั น ดิ บ ที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ
ทรัพยากรเปลีย่ นกลับมาเป็นปริมาณส�ำรอง อย่างไรก็ตาม
ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติโดยรวมลดลงเนือ่ งจากปริมาณ
การผลิตมากกว่าปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยรายละเอียดของการ
เปลีย่ นแปลงปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติทพี่ สิ จู น์แล้วจากปี
2560 ถึงปี 2561 แสดงในแผนภูมแิ ละตารางต่อไปนี้
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The total proved gas reserves at the yearend stood at 6,057.93 Bcf (5,904.84 Bcf from the
Gulf and 153.09 Bcf from onshore fields), falling
352.18 Bcf (5.49%) from last year-end. Note that
this year saw some increased reserves due to
higher oil prices, which turned gas resources into
gas reserves. Yet, the total proved gas reserves
diminished due to higher outputs than reserve
addition. Details of these changes appear in the
chart and table below.

7,000
6,000

Proved Gas Reserves [Bcf]

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

End of 2017

Produced

Unproved Transferred

Revision

Extension

End of 2018

-1,000

-2,000
Onshore

Area
Offshore
Onshore
Total

End of 2017

Produced

6,225.30
184.82
6,410.12

-1,218.95
-40.86
-1,259.81

Offshore

Unproved
Transferred

2. น�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว
ปริมาณส�ำรองน�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวที่
พิสจู น์แล้วของประเทศไทย ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 277.03
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ ประกอบด้วยส่วนทีม่ าจาก
อ่าวไทย และบนบก จ�ำนวน 299.80 และ 47.22 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับสิน้ ปี
2560 แล้ว ปริมาณส�ำรองน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว
ลดลง 28.86 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ หรือร้อยละ 9.43
ซึง่ เป็นผลจากปริมาณการผลิตมากกว่าปริมาณส�ำรองทีเ่ พิม่ ขึน้
แม้วา่ จะเป็นการเพิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นจากปริมาณทรัพยากร
มาเป็นปริมาณส�ำรอง และมีการประเมินปริมาณส�ำรอง
ใหม่ของบางแหล่ง เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาน�ำ้ มันดิบ
ข้อมูลทีม่ ากขึน้ และการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต และ

544.71
38.20
582.91

Revision

Extension

140.11
-29.83
316.28

7.67
0.76
8.43

End of 2018
5,904.84
153.09
6,057.93

2. Oil and condensate
The total proved reserves of oil and condensate
at the year-end stood at 277.03 MMBOE
(299.80 MMbbl from the Gulf and 47.22 MMbbl
from onshore fields). That is to say, one sees a
drop of 28.86 MMBOE (9.43%) from the same
time last year, a result of outputs outstripping
reserves replacement despite reserves rises
due to the technical switch from resources to
reserves and reassessed reserves of some fields
due to rising oil prices, the availability of more
data, the improved production efficiency, and the
newly approved Nong Phak Chi Extension 2 and
รายงานประจ�ำปี 2561
Annual Report 2018

103

จากพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กำ� หนดเป็นพืน้ ทีผ่ ลิตปิโตรเลียม Ban Don Talai production areas. Details of the
หนองผักชีสว่ นขยาย 2 และพืน้ ทีผ่ ลิตปิโตรเลียมบ้านดอน year-on-year reserves movement appear below.
ตะไล รายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงปริมาณส�ำรองดังกล่าว
จากปี 2560 ถึงปี 2561 แสดงในแผนภูมแิ ละตารางต่อไปนี้
350

Proved Oil and Condensate Reservers [MMBOE]
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0

End of 2017

Produced

Unproved Transferred

Revision

Extension

End of 2018

-50

-100
Onshore

Area

End of 2017

Offshore
Onshore
Total

257.98
47.91
305.89

Produced

Unproved
Transferred

-71.33
-11.16
-82.98

ดังนั้น จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ปริมาณส�ำรอง
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ประเทศไทยควรมีการส่งเสริม
ให้มกี ารลงทุนพัฒนาในแหล่งทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ (Reservoir Management) และส�ำรวจเพิม่ เติม
เพือ่ หาแหล่งใหม่โดยการเปิดสัมปทานรอบใหม่เพือ่ ให้ผส้ ู นใจ
เข้ามาลงทุน ปิโตรเลียมทีอ่ าจส�ำรวจพบจะช่วยลดการน�ำเข้า
ปิโตรเลียมจากต่างประเทศ และท�ำให้มกี ารใช้ประโยชน์
ปิโตรเลียมจากแหล่งทีม่ อี ยูใ่ นประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ส่งผลให้ประเทศมีความมัน่ คงด้านพลังงานมากขึน้ ด้วย
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Offshore

27.62
0.47
28.09

Revision

Extension

13.59
9.01
22.60

1.93
1.50
3.43

End of 2018
229.80
47.22
277.03

Considering the declining reserves shown above,
Thailand would be well-advised to promote reservoir
management to raise development investment
efficiency in existing fields, while searching for fields
in new exploration acreage by accelerating a new
concession licensing round to attract investors.
Through these approaches, one can trim petroleum
imports and optimize indigenous petroleum resources,
leading to greater national energy security.

4.6

การผลิตปิโตรเลียม
PRODUCTION

การผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตภายในประเทศ
ในปี 2561 มีการผลิตปิโตรเลียมเป็นปริมาณรวม 273*
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ย
ประมาณวันละ 747,999 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีปริมาณการผลิตลดลง
ร้อยละ 4.14 จ�ำแนกตามประเภทของปิโตรเลียมได้ดังนี้

ก๊าซธรรมชาติ

Indigenous petroleum production totaled
273* million barrels of oil equivalent (about
747,999 barrels of oil equivalent per day)
this year. Compared with 2017, the output fell
by 4.14%. Below is a breakdown.

Natural Gas

The total output of natural gas was 1,105,266
million cubic feet, equivalent to 3.028 billion
cubic feet per day (Bcfd), declining by 3.72%
(42,646 million cubic feet) from 2017, mainly due
to the natural decline of gas fields. Under the
existing gas sales agreements (GSAs), the 2018
DCQ (daily contractual quantity) of the Erawan
gas field fell by 1.64% from 305 to 300 million
cubic feet a day (MMcfd); Satun, 1.65% (from
605 to 595 MMcfd); Platong 2, 3.12% (from 330
to 320 MMcfd), effectively from October 2017.
The overall output decline also resulted from
the maintenance shutdown of Platong 2 central
facilities in September 2018 and South Bongkot
central facilities in December 2018.

การผลิตก๊าซธรรมชาติในปี 2561 มีปริมาณรวม
1,105,266 ล้านลูกบาศก์ฟตุ หรือคิดเป็นอัตราการผลิตเฉลีย่
3,028 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน โดยมีการอัตราการผลิตลดลง
จากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.72 หรือเป็นปริมาณ 42,646
ล้านลูกบาศก์ฟตุ ซึง่ สาเหตุหลักมาจากแหล่งผลิตปิโตรเลียม
มีศกั ยภาพลดลง (Decline) โดยในปี 2561มีการลดปริมาณ
การส่งก๊าซต่อวัน (DCQ) ตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มเอราวัณ ลงร้อยละ 1.64 (จาก 305 เป็น 300)
สัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติกลุม่ สตูล ลดลงร้อยละ 1.65
(จาก 605 เป็น 595) และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
กลุม่ ปลาทอง 2 ลดลงร้อยละ 3.12 (จาก 330 เป็น 320)
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ปี 2560 ประกอบกับการหยุดซ่อมบ�ำรุง
อุปกรณ์การผลิตของแหล่งปลาทอง 2 ในเดือนกันยายน 2561
และการหยุดซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์การผลิตของแหล่งบงกชใต้
ในเดือนธันวาคม 2561 จึงท�ำให้ปริมาณการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศลดลงจากปีทผี่ า่ นมา
Condensate
The total output of condensate was 36.28
ก๊าซธรรมชาติเหลว
million barrels, equivalent to 99,409 barrels per
การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือคอนเดนเสทในปี 2561 day (bpd), slightly rising from 2017 by 0.53%
มีปริมาณรวม 36.28 ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็นอัตราการผลิต (192,213 barrels). Condensate is a by-product
เฉลีย่ 99,409 บาร์เรลต่อวัน โดยมีการผลิตเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 of natural gas production; however, the ratio
คิดเป็นร้อยละ 0.53 หรือเป็นปริมาณ 192,213 บาร์เรล of natural gas and condensate varies with the
ซึง่ ถือว่าใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมา ถึงแม้วา่ ก๊าซธรรมชาติเหลว changing behavior of each reservoir.
จะเป็นผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซธรรมชาติ แต่สดั ส่วน
ของก๊ า ซธรรมชาติ แ ละก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว อาจจะ
เปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ
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น�้ำมันดิบ

การผลิตน�ำ้ มันดิบในปี 2561 มีปริมาณรวม 47.26 **
ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็นอัตราเฉลีย่ 129,472 บาร์เรลต่อวัน
โดยมีการผลิตลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.73
หรือเป็นปริมาณ 4.52 ล้านบาร์เรล เนื่องจากแหล่งผลิต
น�้ ำ มั น ดิ บ ในประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ขนาดเล็ ก และ
มี ศั ก ยภาพการผลิ ต ลดลงเรื่ อ ยๆ โดยในปี 2561
มีการหยุดผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งสิรกิ ติ ิ์ แหล่งเบญจมาศ
และแหล่ ง นงเยาว์ รวมถึ ง มี ก ารหยุ ด ผลิ ต ชั่ ว คราว
เพื่อรอการพัฒนาในบางแหล่ง เช่น แหล่งบึงกระเทียม
และแหล่งบูรพา ส่วนอัตราการผลิตของแหล่งน�้ำมันดิบ
อื่นๆ ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน

Crude Oil

The total output of crude oil was 47.26 million
barrels**, equivalent to 129,472 bpd, a drop of
8.73% (4.52 million barrels) mainly due to the
natural decline of oil fields in Thailand, which
are small with a steadily decline in potential.
In 2018 there were a few shutdowns of crude oil
production from the Sirikit, Benchamas, and Nong
Yao oil fields, and temporary pre-development
shutdowns in the Bung Krathiam and Burapha oil
fields. Crude oil production from other oil fields
in Thailand followed this pattern.

หมายเหตุ * การผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตภายในประเทศ ไม่รวมการผลิตจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
** การค�ำนวณค่าเฉลี่ยต่อวันของการผลิตน�้ำมันดิบ ไม่รวมแหล่งฝาง
Notes: *Total petroleum output from indigenous fields excluded production from the Malaysia-Thailand Joint Development Area.
** Average crude oil output per day excludes that from the Fang oil field.
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4.7

การรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้ ทีใ่ ช้ในกิจการปิโตรเลียม

INSTALLATION DECOMMISSIONING IN PETROLEUM OPERATIONS

การด�ำเนินการรื้อถอน

นับตัง้ แต่การแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียมให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ
ด้ า นการรื้ อ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ ง ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม
เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
โดยการประกาศใช้ พ.ร.บ. ปิโ ตรเลียม พ.ศ. 2514
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2550 มาตรา 80/1 และ 80/2 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน
ภารกิจการก�ำกับดูแลการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการ
ปิโตรเลียมในไทย ได้ด�ำเนินการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ โดยอาศั ย อ� ำ นาจ
ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม เพื่อก�ำหนดราย
ละเอียดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ตลอดจน
จั ด ท� ำ คู ่ มื อ และมาตรฐานด้ า นการรื้ อ ถอนส� ำ หรั บ
ผู ้ รั บ สั ม ปทานให้ ส ามารถด� ำ เนิ น งานการรื้ อ ถอน
ได้อย่างถูกต้องตามข้อก�ำหนดของกฎหมายดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีเป้าประสงค์ให้ภาครัฐ
สามารถจัดการด้านการรือ้ ถอน เพือ่ ให้ผรู้ บั สัมปทานด�ำเนิน
การได้อย่างถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิธีปฏิบัติงาน
ปิ โ ตรเลี ย มที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และก่ อ ประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศให้ ม ากที่ สุ ด การด� ำ เนิ น
งานของกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ โ ดยความร่ ว มมื อ
ของผู้รับสัมปทานในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา
ได้มงุ่ มัน่ ให้เกิดการใช้กรอบแนวทางในการบริหารจัดการ
ด้านการรือ้ ถอนและการส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารพัฒนา
อุ ต สาหกรรมการรื้ อ ถอนของไทย เพื่ อ น� ำ ทางไปสู ่
ภาคการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์
ดังที่แสดงในรูปภาพ

Decommissioning

Amendment was made to the provisions
of the Petroleum Act B.E. 2514 clarifying the
management of the decommissioning of petroleum
installations for the benefit of promoting and
maintaining environmental quality through
the promulgation of the Petroleum Act (No. 6)
B.E. 2550, Sections 80/1 and 80/2. As the principal
agency responsible for supervising such
decommissioning in Thailand, DMF issued
ministerial regulations and its own announcements
issued under the provisions of the Petroleum
Act to establish details of criteria, methods,
and terms, including manuals and standards
for decommissioning, so that concessionaires
can properly follow such requirements. This
effort would enable the Thai government,
represented by DMF, to manage decommissioning
so that concessionaires can efficiently complete
decommissioning tasks in line with best practices
and maximize economic benefits to the country.
Collaboration among DMF and the concessionaires
over the past 10 years was committed to the
framework for decommissioning management
and promoting the development of the Thai
decommissioning industry to become a realistic
and practical sector. The results are depicted in
the Figure.
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การด�ำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต่อการบริหารจัดการการรื้อถอน
DMF’s Decommissioning Management Actions
1. คณะท�ำงานศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน
Develop environmental management guidelines for decommissioning
• ด�ำเนินการแล้วเสร็จปี 2553
Completed in 2010
2. คู่มือการจัดท�ำรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (DEA)
Develop manual for DEA report preparation
• ด�ำเนินการแล้วเสร็จปี 2558
Completed in 2015
3. จัดเวทีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
Organize stakeholder engagement for decommissioning
• ด�ำเนินการแล้วเสร็จ สิงหาคม 59
Completed in Aug. 2016
4. คูม่ อื การจัดท�ำรายงานการพิจารณาวิธรี อื้ ถอนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ (BPEO)
Develop manual for preparation of decommissioning BPEO report
• ด�ำเนินการแล้วเสร็จปี 2560
Completed in 2017

1. คูม่ อื ปฏิบตั งิ านในการก�ำกับดูแลการรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้ ในกิจการปิโตรเลียม
Develop manual for petroleum decommissioning supervision
• ด�ำเนินการแล้วเสร็จปี 2556
Completed in 2013
2. คูม่ อื การประเมินค่าใช้จา่ ยในการรือ้ ถอน
Develop manual for decommissioning expenditure assessment
• ด�ำเนินการแล้วเสร็จปี 2558
Completed in 2015
3. ข้อก�ำหนดและมาตรฐานทัว่ ไปด้านการรือ้ ถอน
Develop general decommissioning requirements and standards
• ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2561
Completed in Sep. 2018

เทคนิ
ค
TECHNICAL

สิ่งENVIRONMENT
แวดลอม

Decom
กฎหมาย
LEGAL

1. กฎกระทรวงก�ำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จา่ ย และหลักประกันในการรือ้ ถอน
Develop ministerial regulation prescribing plans, cost estimates, and guarantees
for petroleum decommissioning
• ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 12 กุมภาพันธ์ 59
Completed on Feb. 12, 2016
2. จัดท�ำประกาศกรมฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
Prepare related DMF announcements:
• คุณสมบัตบิ คุ คลภายนอกในการตรวจสอบรับรอง
Qualifications of third-party certifiers
• กระบวนการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
Environmental management process
• ข้อตกลงส่งมอบทรัพย์สนิ
Asset transfer agreement
• ก�ำหนดรายละเอียดแผนงานการรือ้ ถอน และประมาณการค่าใช้จา่ ย
Development of detailed decommissioning plans and cost estimates
• การพิจารณามูลค่าและความน่าเชือ่ ถือของหลักประกัน
Review of credibility and values of guarantees
• การรับ การตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย และการคืนหลักประกัน
Acceptance, inspection, keeping, disbursement, and release of guarantees

การเง�น
FINANCE

1. การศึกษามาตรการภาษีในการจัดการค่าใช้จา่ ยในการรือ้ ถอน สิง่ ติดตัง้ ในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม
Study tax measures for petroleum decommissioning expenditure management
2. การศึกษาการบริหารจัดการเงินค่ารือ้ ถอนทีผ่ รู้ บั สัมปทานส่งมอบให้รฐั พร้อมสิง่ ติดตัง้
Study management of decommissioning expenditure delivered by
concessionaires with installation to government

รูปภาพแสดงการด�ำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต่อการบริหารจัดการการรื้อถอน
Figure DMF’s Decommissioning Management Actions
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โดยในปี 2561 ผู ้ รั บ สั ม ปทานได้ ด� ำ เนิ น งาน
ตามแผนงานโครงการศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ภายใต้
นโยบายและการก�ำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
และการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่
• โครงการศึกษาย้ายส่วนบนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
• โครงการศึกษาการน�ำส่วนบนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
ไปจัดการบนฝั่ง
• โครงการศึกษาการน�ำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม

In 2018, concessionaires implemented key
study projects under DMF’s policy and supervision
together with support from other government
agencies as follows:
• Relocation and reuse of topsides of wellhead
platforms
• Onshore disposal of topside wellhead
platforms
• Conversion of decommissioned wellhead
platforms into artificial reefs (Rigs to Reefs).

โครงการย้ า ยส่ ว นบน แ ท่ น หลุ ม ผลิ ต Topside Relocation Project
As a rule, Thailand’s offshore petroleum
ปิโตรเลียม

การพั ฒ นาและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในทะเลจะมี
การก่อสร้างและติดตั้งแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมใหม่
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งประมาณ 10 – 20 แท่ น หลุ ม
ผลิ ต ในทุ ก ๆ ปี เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาระดั บ การผลิ ต
ก๊ า ซธรรมชาติ ข องแหล่ ง ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในอ่ า วไทย
โดยมีราคาค่าก่อสร้างและการติดตั้งแท่นหลุมผลิตใหม่
แท่นละประมาณ 15 – 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น
แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจึงเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายหนึ่ง
ทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนา แหล่งปิโตรเลียม ซึง่ หากลดต้นทุน
ในส่วนนีไ้ ด้จะท�ำให้สามารถพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียม
ในบริ เ วณที่ มี ศั ก ยภาพเชิ ง พาณิ ช ย์ ต�่ ำ ขึ้ น มาใช้ ใ ห้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับประเทศ ในปี 2560 - 2561
บริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทยส� ำ รวจและผลิ ต จ� ำ กั ด
จึงได้รเิ ริม่ โครงการย้ายส่วนบนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
โดยคัดเลือกแท่นหลุมผลิตจ�ำนวน 4 แท่นทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้ว
เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ อี ก ต่ อ ไปและมี ค วามเหมาะสมต่ อ
การน� ำ ไปใช้ ง านในบริ เ วณอื่ น เพื่ อ ท� ำ การตั ด และ
เคลื่อนย้ายส่วนบนแท่น (Topside) ของแท่นหลุมผลิต
ทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้วไปติดตัง้ บนขาแท่น (Jacket) ใหม่ทไี่ ด้
ก่อสร้างและติดตั้งในบริเวณอื่นเพื่อใช้ผลิตปิโตรเลียม
จากแหล่งปิโตรเลียมในบริเวณใหม่นั้น โดยผลส�ำเร็จ
ของการด� ำเนิ น งานย้ า ยโครงสร้ า งส่ ว นบน นอกจาก
ช่ ว ยลดต้ น ทุ น การพั ฒ นาและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มแล้ ว
ยังลดจ�ำนวนแท่นหลุมผลิตทีต่ อ้ งถูกรือ้ ถอนในอนาคตด้วย

development and production have resulted in
continual fabrication and installation of 10-20
new wellhead platforms annually to maintain gas
production. The cost of fabrication and installation
of each new wellhead platform is US$15 - 25
million, making it an essential development
expenditure for petroleum resources. Reducing
such expenditure would enable the development
of other resources in areas with low commercial
potential for additional national economic benefit.
In 2017 - 2018, Chevron Thailand Exploration and
Production (CTEP) initiated a project to relocate
and re-use the suitable topsides of four wellhead
platforms which are no longer used due to low
commercial petroleum production value. They
were cut, relocated, and installed on top of new
jackets in other new production areas. Apart from
cost reduction for petroleum development and
production, this project provides opportunities for
reducing the number of new wellhead platforms
to be decommissioned and disposed of.
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โครงการศึ ก ษาการน� ำ ส่ ว นบนแท่ น หลุ ม Onshore Disposal Project
ผลิตปิโตรเลียมไปจัดการบนฝั่ง
Although petroleum operations have long
แม้วา่ การประกอบกิจการปิโตรเลียมได้มแี นวทางปฏิบตั ิ
กฎระเบี ย บ และข้ อ ก� ำ หนดส� ำ หรั บ การรื้ อ ถอนแล้ ว
แต่กจิ กรรมการรือ้ ถอนยังไม่เคยเกิดขึน้ จริง บริษทั เชฟรอน
ประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด จึงได้ดำ� เนินโครงการ
ศึ ก ษาการน� ำ ส่ ว นบนแท่ น หลุ ม ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ไปจั ด การบนฝั ่ ง เพื่ อ ศึ ก ษาทางเลื อ กและเทคนิ ค วิ ธี
การรื้อถอนส่วนบนแท่นหลุมผลิตที่มีความเหมาะสม
กั บ สภาพแวดล้ อ มของประเทศ รวมถึ ง การประเมิ น
เตรี ย มความพร้ อ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ข อ ง ภ า ค รั ฐ ผู ้ รั บ สั ม ป ท า น แ ล ะ ผู ้ ใ ห ้ บ ริ ก า ร
ด้ า นอุ ต สาหกรรมการรื้ อ ถอนของไทย โดยคั ด เลื อ ก
แท่นหลุมผลิตจ�ำนวน 4 แท่นที่ไม่ได้ใช้งานใด ๆ แล้ว
เพื่อท�ำการตัดส่วนบนแท่นหลุมผลิตออกจากขาแท่น
และเคลื่อนย้ายส่วนบนแท่นไปจัดการที่สถานที่รองรับ
สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม (Dismantling Yard) ทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณท่าเรือ
แหลมฉบัง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแล้ว

โครงการศึ ก ษาการน� ำ ขาแท่ น หลุ ม ผลิ ต
ปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียม

ด้วยหน่วยงานภาครัฐด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ภาคประชาชนมีความเห็นว่าทางเลือกหนึง่ ของการรือ้ ถอน
แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อาจเป็น
การน� ำ ขาแท่ น หลุ ม ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปจัดสร้างปะการังเทียมให้เป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลศึกษา สถาบันปิโตรเลียม
แห่ ง ประเทศไทยร่ ว มกั บ ผู ้ รั บ สั ม ปทานจึ ง ได้ ด� ำ เนิ น
โครงการศึ ก ษาการน� ำ ขาแท่ น หลุ ม ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ไปจั ด วางเป็ น ปะการั ง เที ย ม โดยได้ ใ ห้ ภ าควิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล คณะประมง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ด�ำเนินการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ได้แก่ การศึกษาแนวทาง กฎระเบียบ และ
ข้อปฏิบตั ใิ นระดับประเทศและระดับสากล การวิเคราะห์
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had written guidelines, rules, and regulations for
decommissioning, decommissioning activities
have yet to materialize. CTEP has conducted
a project for onshore decommissioning and
disposal of topsides of wellhead platforms to identify
appropriate options, methods, and techniques
to decommission such platforms fitting
Thailand’s environment and to assess, prepare,
and develop the capacity of the public sector,
concessionaires, and Thai decommissioning
industry service providers. The project selected
four wellhead platforms that were no longer
in use, cut the topsides, and moved them to
a government-approved dismantling yard
located in Laem Chabang Port.

Rigs to Reefs Project

According to government agencies in charge
of marine resources and the public sector, an
alternative to manage an unused petroleum
platform may be the conversion of environmentfriendly platform jackets to artificial reefs for
marine animals, restore marine resources, and
develop additional tourist attractions for marine study. The Petroleum Institute of Thailand,
together with concessionaires, has conducted
a project to convert platform jackets to artificial
reefs by assigning the Department of Marine
Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, to conduct a three-part research project:
examination of national and international guidelines,
rules, and best practices; identification of living
organisms attached to jacket legs; and planning
for developing artificial reefs as conservation
areas and underwater tourist attractions to

ข้ อ มู ล สิ่ ง มี ชี วิ ต เกาะติ ด ขาแท่ น และการวางแผน
ในการจัดท�ำแหล่งปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์
และแหล่งท่องเที่ยวใต้น�้ำ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น
ของทุ กภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท�ำรายงาน
เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมประมง กรมเจ้าท่า
และกองทัพเรือ

consolidate opinions from all relevant sectors
and submit a report to applicable government
agencies, namely the Department of Marine and
Coastal Resources, Department of Fisheries, the
Harbor Department, and the Royal Thai Navy.
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การกำกับดูแลดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอมในการประกอบกิจการปโตรเลียม

5.1

การก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
SAFETY AND ENVIRONMENTAL OVERSIGHT

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 ได้พฒ
ั นาแนวทางต่างๆ
เพื่ อ ยกระดั บ การป้ อ งกั น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ ได้กำ� กับดูแลให้ผรู้ บั สัมปทาน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผรู้ บั สัมปทานด�ำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย (ISO 18000) และตามประกาศ
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรการการจัดการ
ของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2556
โดยกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้สง่ เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปตรวจประเมิน
และติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียตาม
สถานประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างต่อเนือ่ ง จ�ำนวนทัง้ หมด
19 ครั้ง จาก 15 บริษัท โดยจ�ำแนกเป็นแหล่ ง ผลิ ต
บนบก จ�ำนวน 7 ครั้ง จาก 9 บริษัท และแหล่งผลิต
ในทะเล จ�ำนวน 12 ครัง้ จาก 6 บริษทั ผลจากการตรวจ
ประเมินและการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานดังกล่าว
พบว่า การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียของผู้รับสัมปทาน
เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพิ่มเติม
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียของผู้รับสัมปทาน
มีการพัฒนาทีด่ ยี งิ่ ขึน้
นอกจากนี้ผู้รับสัมปทานต้องได้รับความเห็นชอบ
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA)
ก่อนเริ่มด�ำเนินกิจกรรมการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
โดยในปี 2561 มี ร ายงาน EIA ที่ เ ข้ า พิ จ ารณาโดย

As a government agency responsible
for overseeing petroleum concessionaires’
operations, including safety and environmental
protection, DMF has established approaches to
enhance the efficiency of environmental protection
and supervised concessionaires’ strict compliance
with applicable environmental laws.
DMF actively advises concessionaires to
implement safety and environmental management
systems under the ISO 14001 Environmental
Management System standard, ISO 18000
Occupational Health and Safety Management
System Standard, and Department of Mineral Fuels
Notification of 2013 regarding the management
of waste from petroleum operations. To this end,
DMF staff regularly audited and followed up their
occupational health, safety, environmental, and
waste management practices. There were a
total of 19 audits conducted at 15 companies,
classified into seven onshore audits for nine
companies and 12 offshore audits for 6
companies. Audit findings concluded that the
occupational health, safety and environmental,
and waste management practices of these
concessionaires complied with applicable
standards and regulations. DMF staff also
provided recommendations for further improvement
of occupational health, safety, and environmental
practices.
Referring to the environmental impact assessment
(EIA) requirements which concessionaires must
complete and obtain approval from the panel
of experts before kicking off their activities,
รายงานประจ�ำปี 2561
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คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียม (คชก.)
จ�ำนวนทั้งหมด 10 โครงการ ผลการพิจารณารายงานฯ
พบว่า ทัง้ 10 โครงการผ่านความเห็นชอบในปี 2561 อีกทัง้
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ได้กำ� กับดูแลให้ผรู้ บั สัมปทานปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา ที่ก�ำหนด
เพือ่ เป็นการเฝ้าระวังผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินโครงการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม จ�ำนวนทัง้ หมด
6 โครงการ แบ่งเป็นโครงการบนบก จ�ำนวน 5 โครงการ
และโครงการในทะเล จ�ำนวน 1 โครงการ
ส�ำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับกิจกรรม
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นนั้ โดยในปี 2561 มีผล
การด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ประกาศกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติภายใต้กฎกระทรวง
ก�ำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จา่ ยและหลักประกัน
ในการรื้ อ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ ง ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม
พ.ศ. 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ส�ำหรับ
การจัดท�ำรายงานและแผนตามกระบวนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ลงในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2561
2. กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
การรื้อถอน ดังนี้
2.1 รายงานการประเมินด้านสิง่ แวดล้อมจากการ
รือ้ ถอน (DEA Report)
1) โครงการรื้ อ ถอนเรื อ ผลิ ต และกั ก เก็ บ
ปิโตรเลียมทานตะวัน และสิง่ ติดตัง้ ใต้ทะเลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรือ ของบริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2) โครงการรือ้ ถอนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
รวมถึงท่อส่งปิโตรเลียมในทะเลทีเ่ ชือ่ มต่อกับแท่นหลุมผลิต
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there were 10 projects submitted in 2018, all of
which obtained approval. To close the cycle
of supervision, the DMF has supervised the
concessionaires to ensure compliance with
preventive measures, mitigation and monitoring
of environmental impacts, including submission
of the monitoring report to relevant agencies in
agreed time.
As part of the EIA process, DMF participated
in public participation sessions to listen to public
opinions concerning the execution of five
onshore projects and one offshore project.
As for the preparation for safety and environmental
management in the decommissioning of petroleum
installations in the near future, DMF has achieved
the following items in 2018.
1. In the Royal Gazette dated June 26,
2018, DMF announced a ministerial regulation
prescribing plans, estimated, costs, and security
for the decommissioning of installations used in
the petroleum operation (dated 2016) regarding
the criteria, procedures, and conditions for
the preparation of reports and plans to fulfill
the environmental management process for
decommissioning.
2. DMF is on the process for consideration
of the following Environmental reports:
2.1 Decommissioning Environmental
Assessment Report (DEA Report)
1) Tantawan Floating, Processing,
Storage and Offloading unit (Tantawan FPSO) and
its connecting subsea pipelines decommissioning
project of Chevron Offshore (Thailand) Co., Ltd.
2) Wellhead platforms and connecting
subsea pipeline decommissioning in Concession
Blocks B 8/32, 9A and G 4/43 of Chevron Thailand
Exploration and Production Co., Ltd.

แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข B8/32, 9A และ G4/43
ของบริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
3) โครงการรือ้ ถอนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
รวมถึงท่อส่งปิโตรเลียมในทะเลที่เชื่อมต่อกับแท่นหลุม
ผลิต แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข 10, 11, 12 ,13
10A, 11A และ G4/48 ของบริษทั เชฟรอนประเทศไทย
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด และ บริษทั เชฟรอนปัตตานี จ�ำกัด
4) โครงการรื้ อ ถอนแท่ น หลุ ม ผลิ ต และ
แท่นผลิตสงขลา ซี (SKL-C) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม
แหล่งน�้ำมันดิบสงขลา 2 แปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทย
หมายเลข G5/43 ของบริษทั ซี อี ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ลิมเิ ต็ด (สาขาประเทศไทย)
5) โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งผลิต
ก๊าซน�ำ้ พอง แปลงส�ำรวจบนบกหมายเลข E-5 ของบริษทั
เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชัน่ แอนด์ โพรดักชัน่ โคราช อิง้ ค์
2.2 รายงานการพิจารณาวิธกี ารรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ (BPEO Report)
1) โครงการรื้ อ ถอนเรื อ ผลิ ต และกั ก เก็ บ
ปิโตรเลียมทานตะวัน และสิ่งติดตั้งใต้ทะเลที่เกี่ยวข้อง
กับเรือ ของบริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2) โครงการรื้ อ ถอนแท่ น หลุ ม ผลิ ต และ
แท่นผลิตสงขลา ซี (SKL-C) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม
แหล่งน�้ำมันดิบสงขลา 2 แปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทย
หมายเลข G5/43 ของบริษทั ซี อี ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ลิมเิ ต็ด (สาขาประเทศไทย)
3) โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งผลิต
ก๊าซน�ำ้ พอง แปลงส�ำรวจบนบกหมายเลข E-5 ของบริษทั
เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชัน่ แอนด์ โพรดักชัน่ โคราช อิง้ ค์
ทั้งนี้ นอกจากการด�ำเนินงานตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องด้านการรือ้ ถอนแล้ว เพือ่ ให้การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน
สิง่ ติดตัง้ ในกิจการปิโตรเลียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ จึงได้รเิ ริม่ โครงการจัดท�ำแนวทาง
การก� ำ กั บ ดู แ ลและตรวจสอบปริ ม าณสารปนเปื ้ อ น
ในอุปกรณ์จากการรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้ ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ใช้ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อน

3) Wellhead platforms and connecting subsea pipeline decommissioning project
in Concession Blocks 10, 11, 12, 13, 10A, 11A
and G4/48 of Chevron Thailand Exploration and
Production Co., Ltd., and Chevron Pattani Co., Ltd.
4) Songkhla-C wellhead platform
and production platform decommissioning
project in the Songkhla 2 Concession Block
G5/43 petroleum production area under CEC
International Ltd. (Thailand Branch)
5) Decommissioning project in the
onshore Exploration Block E-5 Nam Phong
natural gas production area of Exxon Mobil
Exploration and Production Korat Inc.
2.2 Review of Best Practical Environmental
Option Reports (BPEO)
1) Tantawan Floating, Processing,
Storage and Offloading unit (Tantawan FPSO)
and subsea pipelines decommissioning project
of Chevron Offshore (Thailand) Co., Ltd.
2) Songkhla-C wellhead platform
and production platform decommissioning
project in the Songkhla 2 Concession Block
G 5/43 petroleum production area under CEC
International Ltd. (Thailand Branch)
3) Decommissioning project in
the onshore Exploration Block E-5 Nam Phong
natural gas production area of Exxon Mobil
Exploration and Production Korat Inc.
Apart from ensuring compliance with laws and
regulations for effective safety and environmental
management in the decommissioning of
installations, for 2019 DMF has initiated a project
to establish guidelines for supervising and
monitoring contaminants in materials recovered
from such decommissioning. These guidelines
will be a tool to supervise and monitor acceptable
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ที่ เ หลื อ อยู ่ จ ากการล้ า งท� ำ ความสะอาดอุ ป กรณ์ ห รื อ
สิง่ ติดตัง้ ทีใ่ ช้ในกิจการปิโตรเลียม และเพือ่ เตรียมความพร้อม
ในอนาคตหากมีการด�ำเนินงานรือ้ ถอนอุปกรณ์และสิง่ ติดตัง้
ในกิจการปิโตรเลียม ซึ่งจะสามารถใช้แนวทางดังกล่าว
ในการตรวจสอบปริมาณสารปนเปือ้ นทีเ่ หลืออยูจ่ ากการล้าง
ท�ำความสะอาด (Decontamination) เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนด กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด�ำเนินการรื้อถอน
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกองความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ
คณะท�ำงานภายใต้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ได้มีการประชุมหารือและร่วมกันพิจารณาข้อก�ำหนด
ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม รวมถึงกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดตั้งคณะท�ำงานจ�ำนวน
2 คณะ ดังนี้
1) คณะท� ำ งานส� ำ หรั บ โครงการ “การศึ ก ษา
ความเป็ น ไปได้ ใ นการแปลงขาแท่ น ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
เป็นปะการังเทียม (Rigs to Reefs)” เพือ่ การอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยมีสว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมเจ้าท่า
และกองทัพเรือ
2) คณะท�ำงานส�ำหรับการบริหารจัดการของเสีย
ส�ำ หรั บ สถานที่ รองรับ สิ่งติดตั้งและอุป กรณ์ที่ รื้ อ ถอน
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม เพือ่ จัดท�ำข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินงาน (Dismantling Yard Requirement) โดย
คณะท�ำงานนีม้ สี ว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง คือ กรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานทั้ง 2 โครงการ
ดังกล่าว ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทผู้รับสัมปทานและผู้ประกอบ
การธุรกิจปิโตรเลียม เพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั
ทุกภาคส่วนในเรือ่ งการด�ำเนินงานด้านการรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้
ในกิจการปิโตรเลียมให้เกิดความปลอดภัยและป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมถึงเป็นการประเมินและ
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levels of contaminant residues of equipment
and platforms after decontamination. Once
decommissioning is scheduled, it will be used
as decontamination guidelines for DMF to
supervise and monitor acceptable residues and
project owners to follow in their decontamination
operation. The ultimate goal is to ensure limited
impacts on the environment.
In addition, Petroleum Safety and Environment
Division teamed up with a taskforce under the
Petroleum Institute of Thailand to establish safety
and environmental requirements under relevant
laws and regulations as follows:
1) Rigs to Reefs Taskforce. The taskforce
consists of DMF, Department of Fisheries,
Department of Marine and Coastal Resources,
Harbor Department, and Royal Thai Navy
conducts a feasibility study for converting
unused offshore structures to artificial reefs for
the conservation and restoration of coastal and
marine resources.
2) Waste Management in Decommissioning
Taskforce. This taskforce, consisting of DMF
and Department of Industrial Works, develops
requirements for waste management in petroleum
decommissioning yards.
Both taskforces are integrated efforts among
the public and private sectors, concessionaires,
and petroleum operators to foster confidence
for all parties in the decommissioning of
petroleum installations to ensure safety, protect
the environment, as well as evaluation and further
development of Thailand’s decommissioning
capability.

พัฒนาขีดความสามารถด้านการรือ้ ถอนของผูป้ ระกอบการ
ภายในประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจต่อหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในกลุ ่ ม ต่ า ง ๆ ว่ า
การประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ นอกเหนือจากการด�ำเนินการติดตาม
ตรวจสอบตามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมายปิ โ ตรเลี ย ม
และกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ได้ ด� ำ เนิ น โครงการต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ได้แก่

In addition to fostering confidence among
relevant agencies and stakeholders in petroleum
operations in environmental protection and
ensuring compliance with petroleum and
environmental laws, DMF has taken initiatives
to promote and support the implementation of
safety and environmental protection as follows:

รายงานประจ�ำปี 2561
Annual Report 2018

117

5.2

โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย

ENVIRONMENTAL MEASUREMENT CONTROL OF PETROLEUM OPERATION IN
THE GULF OF THAILAND

กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ มี ก ารติ ด ตามตรวจ
เฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ
กิ จ การปิ โ ตรเลี ย มในอ่ า วไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยปั จ จุ บั น ได้ ม อบหมายให้ ภ าควิ ช า
วาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็ น ผู ้ ท� ำ การศึ ก ษาการตรวจวั ด ปริ ม าณสารปรอท
ในน�้ ำ ทะเล และเนื้ อ เยื่ อ ปลาทะเลหน้ า ดิ น ที่ อ าศั ย
อยู ่ โ ดยรอบแท่ น ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของ
การเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาอั น อาจจะเกิ ด จากกระบวนการ
ผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
ในปี 2561 ได้ ท� ำ การตรวจวั ด และเฝ้ า ระวั ง
ปริ ม าณปรอทในน�้ ำ ทะเล และศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น
ของปรอทในตั ว อย่ า งปลาทะเลจากแหล่ ง ผลิ ต
ปิ โ ตรเลี ย มในอ่ า วไทย จ� ำ นวน 10 แหล่ ง ได้ แ ก่
แหล่งบัวหลวง มโนราห์ นงเยาว์ เบญจมาศ เอราวัณ
ไพลิ น ไพลิ น เหนื อ สงขลา อี บงกช และอาทิ ต ย์
โดยสามารถสรุปผลการตรวจ เฝ้าระวังดังกล่าว ได้ดังนี้

DMF conducts surveillance environmental
monitoring in concession areas in the Gulf of Thailand
annually. Currently, it commissions the Department of
Marine Science, Faculty of Science, Burapha University,
to measure mercury in seawater and fish around
production platforms, which represented monitoring of
potential issues from production processes in the Gulf.
In 2018 DMF monitored mercury levels in
seawater and fish tissues in 10 petroleum
production areas, including Bualuang, Manora, Nong
Yao, Benchamas, Erawan, Pailin, North Pailin, Songkhla
E, Bongkot, and Arthit. Findings are as follows:

1. Monitoring of seawater quality

Findings from the monitoring were that the average
mercury content in seawater from all sources did not
exceed the seawater quality standards for Thai waters,
category 1: seawater quality for natural resource
1. การตรวจเฝ้ า ระวั ง ปริ ม าณสารปรอท conservation as announced by the National
ในน�ำ้ ทะเลรอบแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย Environment Board No. 27 (2006) (Determining seawater
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณปรอท quality standards) of up to 0.1 microgram per liter.
ในน�้ำทะเลจากทุกแหล่งผลิตมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุ ณ ภาพน�้ ำ ทะเลในเขตน่ า นน�้ ำ ไทยประเภทที่ 1
คุณภาพน�้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่ อ ง ก� ำ หนดมาตรฐาน
คุณภาพน�้ำทะเล ซึ่งก�ำหนดไว้ไม่เกิน 0.1 ไมโครกรัม
ต่อลิตร

การตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในน�ำ้ ทะเลจากรอบแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในอ่าวไทย
Surveillance monitoring of mercury in seawater around a production
platform in the Gulf
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2 การตรวจเฝ้ า ระวั ง ปริ ม าณสารปรอท 2. Monitoring of mercury in benthic fish
ในปลาทะเลหน้ า ดิ น จากรอบแท่ น ผลิ ต tissues around production platforms
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย
Findings concluded that the average mercury
ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นของปรอท
ในเนื้อเยื่อปลาทะเล จากแต่ละแหล่งผลิตปิโตรเลียม
และจากทะเลบริเวณหมู่เกาะใน จ.ตราด ซึ่งเป็นพื้นที่
อ้างอิงที่ไม่มีแท่นผลิตปิโตรเลียมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มี ค ่ า ไม่ เ กิ น ค่ า มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐาน
อาหารทีม่ สี ารปนเปือ้ น ซึง่ ก�ำหนดไว้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

concentration in such fish caught from production
areas and the sea around the islands of Trat
province (a reference area without petroleum
production) had a value below the standard according
to the announcement of the Ministry of Public Health
No. 98 (1986) regarding food standards that contain
contaminants of up to 0.5 mg per kg of food.

การตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในปลาทะเลหน้าดินจากรอบแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
Mercury content monitoring in benthic fish around production platforms in the Gulf
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พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซ�ย
และความรวมมือระหวางประเทศ

6.1

พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ภายใต้ พ.ร.บ.องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533

MTJDA UNDER THE MALAYSIA-THAILAND JOINT AUTHORITY ACT 1990

พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia - Thailand
Joint Development Area, MTJDA) มีพื้นที่ประมาณ
7,250 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ซึง่ ประเทศไทยและมาเลเซียอ้างสิทธิเขตไหล่ทวีปทับซ้อน
หลังจากการเจรจาอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายได้บรรลุ
ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทย
และมาเลเซี ย เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง องค์ ก รร่ ว ม เพื่ อ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นดินใต้ทะเล
ภายในพื้นที่ดังกล่าวในปี 2522 เป็นผลให้มีการจัดตั้ง
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint
Authority, MTJA) ขึ้นในปี 2535 โดยมีที่ตงั้ ส�ำนักงานอยู่
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่
สรวมสิทธิและความรับผิดชอบแทนรัฐบาลไทยและรัฐบาล
มาเลเซียในการส�ำรวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียม
ในพื้นที่พัฒนาร่วมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
(Production Sharing Contract, PSC) โดยทัง้ สองประเทศ
จะได้รบั ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ในพืน้ 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 signed a
memorandum of understanding (MOU) in 1979,
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.

ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในปัจจุบัน

Current PSC Contractors

ในปัจจุบันผู้ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นดังนี้
1. แปลง A-18: บริษัท Hess Oil Company of
Thailand (JDA) Ltd. (ร้อยละ 49.5) และบริษัท Hess
Oil Company of Thailand Inc. (ร้อยละ 0.5) จาก
ประเทศไทย และบริษัท PCJDA Ltd. (ร้อยละ 50) จาก
ประเทศมาเลเซีย เป็นผูไ้ ด้รบั สัญญา โดยมีบริษทั Carigali
Hess Operating Company Sdn. Bhd. (Carigali-Hess)
เป็นผู้ด�ำเนินงาน

The PSC contractors in the MTJDA currently
consist of:
1. Block A-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
บริษัท 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.

การด�ำเนินงานในพืน้ ทีพ
่ ฒ
ั นาร่วมฯ ในปี 2561 JDA Operations in 2018
แปลง A-18
การจัดหาปิโตรเลียม: ในปี 2561 บริษทั Carigali-Hess
สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติรวม 310.35 พันล้าน
ลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลว 2.82 ล้านบาร์เรล
คิดเป็นอัตราเฉลี่ยวันละ 850.26 ล้านลูกบาศก์ฟุต และ
7,729.95 บาร์เรล ตามล�ำดับ โดยก๊าซธรรมชาติจะแบ่ง
เป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกส่งเข้าท่อทรานส์ไทย-มาเลเซีย
ขนาด 34 นิว้ ไปขึน้ ฝัง่ ทีจ่ งั หวัดสงขลาในอัตราเฉลีย่ วันละ
576.68 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ส่งเข้าโรงไฟฟ้าจะนะและ
ใช้เป็นเชื้อเพลิง NGV วันละ 163.11 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ส่วนก๊าซธรรมชาติจำ� นวนวันละ 413.57 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
จะถูกส่งเข้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ อ. จะนะ แล้วส่งต่อ
ไปยังประเทศมาเลเซีย) และส่วนที่สองส่งเข้าท่อขนาด
42 นิ้ว แล้วไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยองในอัตราเฉลี่ยวันละ
273.58 ล้านลูกบาศก์ฟุต
การพัฒนาแหล่งผลิต: ในปี 2561 บริษทั Carigali-Hess
ไม่มีการติดตั้งแท่นหลุมผลิต
การหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติ: บริษทั Carigali-Hess
มี ก ารหยุ ด ผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ พั ฒ นาร่ ว มฯ
ในปี 2561 ดังนี้
1. การหยุ ด ผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ทั้ ง หมด (Total
Shutdown) เป็ น ระยะเวลา 5 วั น ระหว่ า งวั น ที่
28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 เพือ่ ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุง
อุปกรณ์โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
2. การหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วน (Partial
Shutdown) เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 17
สิงหาคม 2561 เพือ่ ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ Propane
Compressor โดยสามารถส่งก๊าซธรรมชาติในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
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Block A-18
Output: This year Carigali-Hess delivered a
total of 310.35 Bcf (an average of 850.26 MMscfd)
and 2.82 million barrels (an average of 7,729.95
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 576.68 MMscfd (163.11 MMscfd
to Chana Power Plant for NGV and 413.57
MMscfd to Chana GSP before traveling on to
Malaysia). The second (an average of 273.58
MMscfd) was transported through a 42-inch
pipeline and came ashore at Rayong.
Field Development: This year there was no
wellhead platform installation.
Shutdowns: In 2018 Carigali-Hess faced the
following shutdowns in JDA:
1. A 5-day total shutdown (July 28- August
1, 2018) for the maintenance of GSP equipment.
2. A 2-day partial shutdown (August 16-17,
2018) for the maintenance of the propane
compressor. About 500 MMscfd was delivered
during these periods.

การเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม: ในปี 2561 บริษัท
Drilling: This year there was no exploration/
Carigali-Hess ไม่มกี ารเจาะหลุมส�ำรวจ/หลุมประเมินผล/ appraisal/development drilling.
หลุมพัฒนา
Block B-17 & C-19 and Block B-17-01
แปลง B-17&C-19 และแปลง B-17-01
Output: This year CPOC delivered a total of
การจัดหาปิโตรเลียม: ในปี 2561 บริษัท CPOC 120.22 Bcf (an average 329.38 MMscfd) and 3.03
สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติรวม 120.22 พันล้าน million barrels (an average of 8,313.88 bpd) of
ลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลว 3.03 ล้านบาร์เรล condensate. The gas was transported through
คิดเป็นอัตราเฉลี่ยวันละ 329.38 ล้านลูกบาศก์ฟุต และ a 24-inch pipeline that connects with a 42-inch
8,313.88 บาร์เรล ตามล�ำดับ โดยก๊าซธรรมชาติทผี่ ลิตได้ pipeline: 72.08 MMscfd came ashore at Rayong,
จะส่งเข้าท่อขนาด 24 นิ้วที่เชื่อมต่อกับท่อขนาด 42 นิ้ว and 257.30 MMscfd went on to Malaysia.
แล้วไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยองเฉลี่ยวันละ 72.08 ล้าน
Field Development: This year CPOC installed
ลูกบาศก์ฟุต และส่งเข้าท่อไปประเทศมาเลเซียเฉลี่ย three wellhead platforms under the pharse 4 field
วันละ 257.30 ล้านลูกบาศก์ฟุต
development project, namely Andalas-A (ADA),
การพัฒนาแหล่งผลิต: ในปี 2561 บริษัท CPOC Andalas–B (ADB), and Tanjung-A (TJA).
ได้ด�ำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิตในโครงการพัฒนา
Shutdown: In 2018 CPOC faced the following
แหล่งในระยะที่ 4 จ�ำนวน 3 แท่น ได้แก่ แท่นหลุมผลิต shutdowns in JDA:
Andalas-A (ADA) แท่นหลุมผลิต Andalas–B (ADB)
และแท่นหลุมผลิต Tanjung-A (TJA)
การหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติ: บริษัท CPOC หยุด
ผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ในปี 2561 ดังนี้
รายงานประจ�ำปี 2561
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1. การหยุ ด ผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ทั้ ง หมด (Total
Shutdown) เป็นระยะเวลา 12 วัน ในระหว่างวันที่ 24
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 เพื่อท�ำการซ่อมบ�ำรุง
อุปกรณ์การผลิต ก่อสร้างจุดเชื่อมต่อกับ DP2 (ระบบ
Buy Back) เปลี่ยนถ่ายสารดูดซับและเปลี่ยนวาล์วใน
อุปกรณ์ก�ำจัดก๊าซ CO2 และซ่อมบ�ำรุงปล่องเผาก๊าซทิ้ง

1. A 12-day total shutdown from July 24
to August 4, 2018, for the maintenance of production
equipments and flare tips, construction DP2 gas
start-up tie in (Buy Back system), AGR sorbead
changeout, and replacement of  valves of the CO2
removal equipment.

การเจาะหลุมปิโตรเลียม: ในปี 2561 ได้ด�ำเนิน
การเจาะหลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมในโครงการพัฒนา
แหล่งในระยะที่ 4 ของแปลง B-17&C-19 และแปลง
B-17-01 รวมทั้งสิ้น 17 หลุม ดังนี้
• หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิต
Andalas-A จ�ำนวน 11 หลุม ได้แก่ หลุม ADA-01, ADA-02,
ADA-03, ADA-05, ADA-06, ADA-08, ADA-09, ADA-10,
ADA-13, ADA-14, และ ADA-15
• หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิต
Tanjung-A จ�ำนวน 6 หลุม ได้แก่ หลุม TJA-02, TJA-04,
TJA-05, TJA-09, TJA-12 และ TJA-14

Drilling: This year 17 production wells were
drilled under the phase 4 field development project,
of Block B-17 & C-19, and Block B-17-01:
• Eleven wells in Andalas-A: ADA-01, ADA-02,
ADA-03, ADA-05, ADA-06, ADA-08, ADA-09,
ADA-10, ADA-13, ADA-14 and ADA-15.
• Six wells in Tanjung-A: TJA-02, TJA-04, TJA-05,
TJA-09, TJA-12 and TJA-14.
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รายได้ของประเทศจากพื้นที่พัฒนาร่วมฯ Revenue
ในปี 2561
MTJA collected all revenue incurred from

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 2561 ได้จัดส่งค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก�ำไร และรายได้อื่น ๆ จากแปลง
A-18 แปลง B-17&C-19 และแปลง B-17-01 เป็นเงิน
รวม 12,801.83 ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
Unit: Baht Million

แปลง A-18
Block A-18

petroleum operation in the MTJDA and remitted one
half 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 12,801.83 million.

แปลง B-17&C-19
Block B-17&C-19

แปลง B-17-01
Block B-17-01

ค่าภาคหลวง
Royalty

1,785.04

954.94

214.69

ปิโตรเลียมส่วนทีเ่ ป็นก�ำไร
Profit Petroleum

6,725.13

2,229.47

529.65

203.88

126.88

5.14

8,741.05

3,311.29

749.49*

รายได้อื่นๆ
Others
รวม
Total

*หมายเหตุ: เป็นการรวมรายได้ทั้งหมดโดยมีการปัดเศษทศนิยม
*Note: Total revenue in round numbers
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6.2

การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
INTERNATIONAL COOPERATION

1. การส่งเสริมและสร้างโอกาส การลงทุนด้าน 1. Promotion of E&P investment opportunities
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ abroad

1.1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 26 – 29 สิ ง หาคม 2561
นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท ปตท.ส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั มูบาดาลา
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ำกัด เดินทางไปประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ตามแผนส่งเสริมและสร้างโอกาสในการลงทุน
ด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ เพือ่ สร้าง
โอกาสในการลงทุนด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกับ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยคณะของกรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติ และผูป้ ระกอบการได้เข้าเยีย่ มคารวะเรือโทโกเมศ
กมลนาวิน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี เพือ่ หารือ
เรือ่ งโอกาสและการลงทุนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดว้ ย
คณะของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผูป้ ระกอบการ
ร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี ได้รว่ มประชุม
หารือกับผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐของอาบูดาบี
3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) บริษทั Mubadala Investment
Company (MIC) (2) บริษทั Mubadala Petroleum (MP) และ
(3) บริษทั Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
โดยมีประเด็นการหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือใน
การลงทุนส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของทัง้ สองประเทศ
รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการค้า
และการลงทุน การด�ำเนินงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
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1.1 United Arab Emirates (UAE)
From August 26 to 29 this year, Deputy Director
General Phumee Srisuwon and his group,
accompanied by delegates from PTT Exploration
and Production Public Co.,Ltd. (PTTEP) and Mubadala
Petroleum (Thailand) Limited, visited the UAE to
fulfill a plan for the promotion and enhancement
of opportunities for overseas E&P investment and
create investment opportunities. The team made
a courtesy call on the Thai Ambassador to the UAE
(Lt. Junior Grade Komate Kamalanavin) in Abu
Dhabi to discuss opportunities and investment
in that country.
The DMF delegates and the operators together
with the ambassador held a meeting and
discussion with senior executives of three
UAE government agencies, namely Mubadala
Investment Company (MIC), Mubadala Petroleum
(MP), and Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC), on petroleum E&P cooperation and
experience as well as knowledge-sharing in
trade and investment, E&P exploration, and
advanced technology and innovation to enhance
E&P efficiency.

1.2 ประเทศแคนาดา
ในระหว่างวันที่ 8 – 14 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์
พึ่ ง รั ศ มี อธิ บ ดี ก รมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ พร้ อ มคณะ
เดินทางไปประเทศแคนาดาเพื่อประสานความร่วมมือ
และแสวงหาโอกาสในการลงทุ น ส� ำ รวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมระหว่างไทยและแคนาดา โดยได้ประชุม
ติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินงานและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ความรูใ้ นการพัฒนาของโครงการ มาเรียนา
ออยล์ แซนด์ (Mariana Oil Sand) ของบริษัท PTTEP
Canada Limited (PTTEPCA) และได้ประชุมด้าน
การค้า การลงทุนส�ำหรับการพัฒนาโครงการปิโตรเลียม
ในประเทศแคนาดา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของ
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ร่วมกับ 1) Alberta
Economic Development and Trade 2) บริษัท Lee
and Doma Energy Group และ 3) Bank of Montreal
(BMO) และได้ศึกษาดูงานด้านหินทรายน�้ำมัน บริเวณ
โรงเก็บแท่งตัวอย่าง ณ มหาวิทยาลัยแคลกะรี ทั้ ง นี้
การลงทุนส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษทั ปตท.สผ.
ในรัฐอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา จะก่อให้เกิดผลดี
แก่ ทั้ง สองประเทศ เช่น การขยายตลาดการค้ าและ
การลงทุนในต่างประเทศของไทย การเพิ่มความมั่นคง
ในการจั ด หาพลั ง งานให้ แ ก่ ป ระเทศ และการสร้ า ง
ความเชื่อมั่นในด้านธุรกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดาให้มากยิ่งขึ้น
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานในเชิงรุกต่อไป

1.2 Canada
From September 8–14, Director General Veerasak
Pungrassamee and his group visited Canada to
coordinate collaboration, pursue E&P opportunities
between the two countries and hear a progress
update on the operation and knowledge and
experience exchange in the development of
the Mariana Oil Sand project of PTTEP Canada
Limited (PTTEPCA). The delegates shared views
on trade and investment in petroleum project
development in Canada, as well as problems
and obstacles facing the project, with Alberta
Economic Development and Trade, Lee and
Doma Energy Group, and Bank of Montreal
(BMO). They underwent a study trip on oil
sands at the Core Center of Calgary University.
PTTEP’s E&P investment in Alberta will benefit
both countries; for instance, Thailand can expand
its trade markets and investment overseas,
secure more energy supply for the country,
enhance business confidence and relationship
between the two countries, which would lead to
proactive energy cooperation.
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2. การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ

2.1 การประชุ ม โต๊ ะ กลมระดั บ รั ฐ มนตรี
พลั ง งานเอเชี ย (Asian Ministerial Energy
Roundtable : AMER) ครั้งที่ 7
การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย
ครั้ ง ที่ 7 (AMER7) ซึ่ ง ประเทศไทยรั บ เป็ น เจ้ า ภาพ
โดยมีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพร่วม
เป็ น การประชุ ม ที่ ร วบรวมรั ฐ มนตรี พ ลั ง งานเอเชี ย
และผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ
“Global Energy Markets in Transition: From
Vision to Action” ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมีประเด็นทีส่ อดคล้องต่อสถานการณ์พลังงาน 3 ด้าน
ได้ แ ก่ 1) ตลาดน�้ ำมั น โดยเอเชี ย จะเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ มั น ของโลก และเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ยั ง คงเป็ น
พลังงานหลักต่อไป อย่างไรก็ตามการลงทุนด้านเชือ้ เพลิง
ฟอสซิ ล จะลดลง แต่ พ ลั ง งานทดแทนจะเพิ่ ม มากขึ้ น
และจะมีการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น
2) ตลาดก๊ า ซธรรมชาติ สนั บ สนุ น ให้ เ พิ่ ม การลงทุ น
ในการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซไปยังคลังก๊าซธรรมชาติเหลว
ลอยน�้ำ หรือ Floating Storage and Regasification
Unit (FSRU) การค�ำนึงถึงสถานการณ์ตลาดการซือ้ ขาย
ของ LNG ในปั จ จุ บั น และสิ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการ
ก้ า วสู ่ ยุ ค ทองของก๊ า ซธรรมชาติ คื อ ความแตกต่ า ง
ของกลไกราคาของก๊ า ซธรรมชาติ ใ นแต่ ล ะภู มิ ภ าค
และ 3) เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในอนาคต (Disruptive
Technology) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงาน
ฟอสซิลสู่พลังงานทางเลือกโดยการพัฒนาเทคโนโลยี
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2. International Conferences

2.1 The 7 th Asian Ministerial Energy
Roundtable (AMER)
The 7th Asian Ministerial Energy Roundtable
(AMER7), hosted by Thailand with the United Arab
Emirates serving as co-host under the topic “Global
Energy Markets in Transition: From Vision to
Action,” was held during November 1 – 3, 2017,
at the Shangri-la Hotel, Bangkok, and attended
by Asian energy ministers and executives from
international organizations. The issues discussed
concerned current energy situations concerning
1) the Oil Market – as Asia will still be the hub of
world oil consumption, with fossil fuels remaining the
main energy sources. However, investment in these
fuels will slow down while that of renewable energy
will rise as well as international cooperation; 2) Gas
Market – to encourage more investment in gas
pipeline connection to floating storage and
regasification units (FSRU), taking into consideration
current LNG trade market situations, and obstacles
to the advancement to the golden age of natural gasthe regional differences in gas pricing mechanisms;
and Disruptive Technology – the transition from
fossil fuel consumption to alternative energy through
disruptive technology which would change the roles
of consumers to producers and users and would call

แบบก้าวกระโดดจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาท for the readiness of related infrastructure, especially
จากผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ ใ ช้ ซึ่ ง จะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง in the promotion on Smart Grid, Smart City, Energy
ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะการส่งเสริม Storage System and Internet of Things (IOT).
Smart Grid, Smart City, Energy Storage System และ
Internet of Things (IOT)
2.2 การประชุม ASCOPE’s Gas Advocacy
White Paper Workshops
ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 ผู้แทน
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ เดิ น ทางเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
ASCOPE’s Gas Advocacy White Paper Workshops
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยวัตถุประสงค์
ในการก�ำหนดแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ตลาดก๊ า ซธรรมชาติ แ ละ LNG
ในภูมิภาคอาเซียน

2.2 ASCOPE’s Gas Advocacy White
Paper Workshops
From March 13 to 15 this year, DMF
representatives attended ASCOPE’s Gas Advocacy
White Paper Workshops in Kuala Lumpur, Malaysia.
The workshop strived to define cooperation
guidelines for the support and promotion of the
establishment of natural gas and LNG markets
in ASEAN.

2.3 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
พลังงาน ครัง้ ที่ 36 (36th ASEAN Senior Officials
Meeting on Energy and Associated Meetings:
36th SOME)
ในระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2561 นายประเสริฐ
สิ น สุ ข ประเสริ ฐ ผู ้ ต รวจราชการ กระทรวงพลั ง งาน
เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
อาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 36 (36th ASEAN Senior
Officials Meeting on Energy and Associated Meeting:
36 th SOME) ณ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ โดยมี ผู ้ แ ทน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมการประชุมเพื่อสนับสนุน
ข้ อ มู ล การด� ำ เนิ น งานด้ า นถ่ า นหิ น และเทคโนโลยี
ด้านถ่านหินสะอาดของประเทศไทย ทีป่ ระชุม 36th SOME
ได้ ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของการด� ำ เนิ น งานภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นพลั ง งานอาเซี ย น ระยะที่ 1
พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Plan of Action on Energy
Cooperation : APAEC 2016 - 2025) ในการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน เพื่อการเชื่อมโยง
พลังงานแบบบูรณาการใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ASEAN Power
Grid 2) Trans ASEAN Gas Pipeline 3) Coal &
Clean Coal Technology 4) Energy Efficiency and

2.3 The 36 th ASEAN Senior Officials
Meeting on Energy and Associated Meetings
(36th SOME)
From July 23 to 27 this year, Mr. Prasert
Sinsukprasert, Inspector General of the Energy
Ministry, led Thai delegates to attend the 36th
ASEAN Senior Officials Meeting on Energy
and Its Associated Meeting (36 th SOME)
in Singapore. DMF officers attended the
meeting to provide an update on Thailand’s
coal operation and clean coal technology.
The meeting discussed the implementation
updates of the ASEAN Plan of Action on Energy
Cooperation (APAEC 2016 – 2025), Phase 1,
for the promotion of ASEAN cooperation for
integrated connections in the 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, and 8) ASEAN Energy Regulators
รายงานประจ�ำปี 2561
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Conservation 5) Renewable Energy 6) Regional
Energy Policy and Planning 7) Civilian Nuclear
Energy 8) ASEAN Energy Regulators Network
นอกจากนี้ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย นด้ า นพลั ง งาน
ได้ร่วมประชุมกับคู่เจรจา (Dialogue Partners) ต่างๆ
เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ การฝึ ก อบรม และ
การวิจัยในด้านนโยบายพลังงาน พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้า ถ่านหิน ปิโตรเลียมและ
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ภ าคพลเรื อ นและอื่ น ๆ เพื่ อ น� ำ ผล
ความก้ า วหน้ า ของการด� ำ เนิ น งานและความร่ ว มมื อ
ในด้ า นต่ า งๆ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย น
ด้านพลังงาน ครั้งที่ 36

Network. In addition, SOME held meetings with
dialogue partners to discuss technical cooperation,
training and research on energy policies, renewable
energy and energy conservation, electricity,
coal, petroleum and civilian nuclear energy, and
others. The progress of these implementations
and cooperation were then tabled for the 36th
ASEAN Ministers on Energy Meeting.

2.4 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน
ครั้งที่ 36 (36th ASEAN Ministers on Energy
Meeting and Associated Meetings : 36th
AMEM)
ในระหว่ า งวั น ที่ 28 – 30 ตุ ล าคม 2561
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านพลังงาน ครัง้ ที่ 36 (36th ASEAN Ministers on Energy
Meeting and Associated Meeting : 36th AMEM)
ณ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ โดยมี น ายภู มี ศรี สุ ว รรณ
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะ เดินทาง
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมรับทราบความ
คืบหน้าของความร่วมมือ การด�ำเนินงานภายใต้แผน
ปฏิบตั กิ ารด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2568

2.4 The 36th ASEAN Ministers on Energy
Meeting and Associated Meetings (36th AMEM)
From October 28 to 30 this year, Mr. Phumee
Srisuwon, Deputy Director General and his group
attended the 36th ASEAN Ministers on Energy
Meeting and Associated Meetings (36th AMEM)
in Singapore under the leadership of Mr. Siri
Jirapongphan, Minister of Energy. The meeting
acknowledged the progress made in the cooperation
and implementation under the ASEAN Plan of
Action on Energy Cooperation (APAEC 2016-2025),
Phase 1, to support strategic measures under
the AEC 2025, which has included more renewable
energy, reduction in energy intensity, clean
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(ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation :
APAEC 2016 - 2025) เพือ่ สนับสนุนมาตรการเชิงกลยุทธ์
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 โดยการเพิ่ม
การใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น ลดความเข้ ม ของการใช้
พลั ง งาน พั ฒ นาพลั ง งานสะอาด และการประยุ ก ต์
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาดตามแผน APAEC ซึ่ ง กลยุ ท ธ์
ที่ ส� ำ คั ญ ของอาเซี ย นคื อ การก� ำ หนดเป้ า หมายลด
ความเข้มของการใช้พลังงานในภูมิภาคลง ร้อยละ 20
ภายในปี 2563 และร้อยละ 30 ภายในปี 2573 การส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency:
EE) ภายในอาคาร โดยการจัดท�ำคู่มืออาคารสีเขียว
(Green Building Code) ในภูมภิ าคอาเซียน การยกระดับ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
การจั ด ท� ำ มาตรฐานและการด� ำ เนิ น ข้ อ ตกลงที่ เ ป็ น
ข้อตกลงในอาเซียน นอกจากนี้ ในด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) เพื่อผลักดันให้มี
การเพิม่ สัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาเซียน
ให้ได้ ตามเป้าหมายร้อยละ 23 ในปี 2568 ในส่วนของ
ถ่ า นหิ น และเทคโนโลยี ถ ่ า นหิ น สะอาด อาเซี ย นได้ มี
นโยบายส่งเสริมการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีถ่านหิน โดยสนับสนุนให้ AFOC ร่วมมือกับ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน องค์การระหว่างประเทศ
และภาคธุรกิจพลังงานในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหิน
ของอาเซียน ทั้งนี้ ในส่วนความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
ของ ASCOPE ส�ำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (TAGP) ขณะนีม้ ที อ่ ขนส่ง
ก๊าซเชือ่ มโยง 6 ประเทศ มีระยะทางรวม 3,673 กิโลเมตร
และมีสถานี Regasification 8 สถานี ที่มีก�ำลังการผลิต
รวม 36.3 ล้านตันต่อปี
รั ฐ มนตรี พ ลั ง งานอาเซี ย นได้ แ สดงความยิ น ดี
ต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของโครงการซื้ อ ขายไฟฟ้ า ระหว่ า ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย
และประเทศมาเลเซียในระยะที่ 1 ซึ่งเริ่มต้นการส่งไฟฟ้า
ในเดือนมกราคม 2561 ด้วยปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 100
เมกะวัตต์และสนับสนุนให้มีการขยายโครงการไปยัง

development and deployment of clean
technologies under APAEC. ASEAN’s core
strategies included ASEAN’s energy intensity
reduction targets of 20% by 2020 and 30% by 2030,
energy efficiency (EE) improvements in buildings
and preparation of the Green Building Code
for ASEAN, and ASEAN Electrical & Electronic
Equipment Mutual Recognition Arrangement
(ASEAN EEE MRA). Moreover, on renewable
energy, ASEAN signed a memorandum of
understanding with the International Renewable
Energy Agency (IRENA) to scale up ASEAN
renewable energy deployment to the 23% target
by 2025. On coal and clean coal technology,
ASEAN’s policy was to promote enhancement
of coal technology efficiency by supporting
AFOC in its cooperation with ASEAN member
countries, international organizations, and the
energy business sector in the development of
ASEAN clean coal technology. On the progress
of ASCOPE’s implementation of the infrastructural
development of the Trans-ASEAN Gas Pipeline
(TAGP), the current gas pipeline connected six
countries with a total length of 3,673 kilometers
and eight regasification stations with a total
capacity of 36.3 million tons per year.
The ASEAN Energy Ministers welcomed the
achievement of the power trading project, Phase
1, of Laos PDR, Thailand and Malaysia which had
begun power transmission at a maximum rate of
100 MW in January 2018; they also encouraged
the project to expand to cover other ASEAN
countries. On nuclear power, the ASEAN Energy
Ministers affirmed the intention and necessity for
efficiency enhancement on policies, technologies,
and monitoring of civilian nuclear energy in
ASEAN member countries; they tasked IAEA
รายงานประจ�ำปี 2561
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ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ในส่วน
ของพลังงานนิวเคลียร์ รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนได้ยนื ยัน
เจตนารมณ์และความจ�ำเป็นของการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้ า นนโยบาย ด้ า นเทคโนโลยี และการก� ำ กั บ ดู แ ล
พลังงานนิวเคลียร์ภาคพลเรือนในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยก�ำหนดให้ IAEA และ ASEANTOM ร่วมกันเร่งรัด
การจั ด ท� ำ ร่ า งข้ อ ตกลง“ ASEAN-IAEA Practical
Arrangement” เพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบายดั ง กล่ า ว
นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีการมอบรางวัล
ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการและบุ ค คลที่ ช นะการประกวด
ASEAN Energy Awards 2018 ทั้ง 63 รางวัล โดย
นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลด้านพลังงาน

and ASEANTOM to accelerate the preparation
of the “ASEAN-IAEA Practical Arrangement”
agreement in support of the policy. The meeting
also presented, at the ASEAN Energy Awards
2018, a total of 63 awards to operators and
individuals. Former Director General Veerasak
Pungrasamee won an Excellence in Energy
Management by Individuals award.

2.5 การประชุม LNG Producer – Consumer
Conference 2017
ในระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2560 พลเอก อนันตพร
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย
ได้น�ำเสนอข้อมูลและแนวทางบริหารจัดการ LNG ของ
ประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์รว่ มกับกลุม่ ผูซ้ อื้
LNG ในการประชุม LNG Producer-Consumer Conference
2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายสราวุธ
แก้ ว ตาทิ พ ย์ รองอธิ บ ดี ก รมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ แ ละ
คณะเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ในการประชุมมีรฐั มนตรีดา้ นพลังงานจากประเทศต่าง ๆ
เข้าร่วมประชุมมากกว่า 13 ประเทศ ซึ่งในการประชุม
ได้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลของตลาด LNG ของโลก รวมถึง
แนวทางในการบริหารจัดการ LNG ในอนาคตของประเทศ
ผูซ้ อื้ และประเทศผูข้ าย LNG โดยการน�ำประเทศผูผ้ ลิตและ

2.5 LNG Producer – Consumer Conference
2017
From October 17-20, 2017, Mr. Sarawut Kaewtathip,
Deputy Director General, and his group attended
the LNG Producer – Consumer Conference 2017
in Tokyo, Japan, under the leadership of General
Anantaporn Kanjanarat, the Minister of Energy. The
conference was attended by energy ministers from
over 13 countries. The Thai minister presented to the
meeting information and LNG management guidelines
for Thailand and Thailand’s promotion of relations with
LNG consumers. Information on global LNG markets
and future LNG management guidelines for LNG
producers and consumer countries were presented.
The world’s leading LNG producers and consumers
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ผูซ้ อื้ รายใหญ่ของโลกมาประชุมร่วมกัน ซึง่ ผูซ้ อื้ รายใหญ่ทสี่ ดุ
ของโลกในปัจจุบนั คือประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีสญ
ั ญาการซือ้ ขาย
ระยะยาวประมาณ 84 ล้านตันต่อปี และมีการผลักดันในการ
สร้างกลุม่ ความร่วมมือของประเทศผูน้ ำ� เข้า LNG รายใหญ่
เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการก�ำหนดคุณภาพ ทิศทางของตลาด
และราคาของ LNG ในตลาด รวมถึงการแลกเปลีย่ น LNG
ในสภาวะวิกฤติและขาดแคลนระหว่างประเทศในกลุ่ม
ความร่วมมือ ทัง้ นีม้ กี ารผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในด้าน LNG ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
มีการหารือระดับทวิภาคีรว่ มกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญีป่ นุ่ (METI)

were present along with the current biggest LNG
consumer, namely Japan, which has a long-term
LNG purchase agreement of about 84 million tons
per year. An attempt was being made to set up a
consortium of major LNG importers to enable them to
have a say in the quality, market directions, and LNG
prices in the markets, as well as exchange of LNG
in times of LNG crises or shortages. Thailand was
pushed to be the LNG hub of Southeast Asia. Finally,
a bilateral discussion was held with Japan’s Minister
of Economy, Trade and Industry (METI).
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การบร�หารจัดการขอมูล
และสารสนเทศเช�้อเพลิงธรรมชาติ
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การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ
PETROLEUM DATA AND INFORMATION MANAGEMENT

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติมีหน้าที่
บริ ห ารจั ด การระบบข้ อ มู ล เชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
ระบบสารสนเทศเชือ้ เพลิงธรรมชาติ และระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ดำ� เนินงาน
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี้

7.1 การให้บริการ

ศู น ย์ ส ารสนเทศข้ อ มู ล เชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ไ ด้ ใ ห้
บริ ก ารข้ อ มู ล ปิ โ ตรเลี ย ม ข้ อ มู ล สารสนเทศเชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชาติ และบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับสัมปทาน
หน่วยงานราชการ และผู้สนใจทั่วไป ดังต่อไปนี้
ข้อมูลปิโตรเลียม
1) ให้บริการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ จ�ำนวน 7 ราย ดังนี้
• หน่วยงานภายนอก (กรมทรัพยากรธรณี)
จ�ำนวน 1 ราย เพื่อใช้ประกอบในการแปล
ความหมายร่วมกับข้อมูลอืน่ ๆ ในการก�ำหนด
พื้นที่ศักยภาพแร่โปแตช เพื่อการบริหารจัด
การแร่ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
พ.ศ. 2565-2569 บริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
• เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จ�ำนวน
6 ราย เพือ่ ใช้ในการศึกษาศักยภาพปิโตรเลียม
ของประเทศ บริเวณพืน้ ทีบ่ นบก (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง)
2) ให้บริการข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม ดังนี้
• เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จ�ำนวน
6 ราย เพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาศั ก ยภาพ
ปิโตรเลียมของประเทศ บริเวณพื้นที่บนบก
และทะเลอ่าวไทย

The department’s Petroleum Data and
Information Center (PDIC) manages the mineral
fuels data system, mineral fuels information
system, and computer technology and network
systems. This year the center completed the
following projects.

7.1 Services

PDIC provided data regarding petroleum,
mineral fuels, and IT services to support DMF
officials on their assignments, concessionaires,
government agencies, and interested parties:
Petroleum Information
1) Provided geophysical data services for
seven users:
• Department of Mineral Resources
(DMR) for interpreting data together
with other data to determine areas of
potential potash deposits in Nakhon
Ratchasima and Chaiyaphum for
mineral resource management under
the Minerals Resources Management
Master Plan 2022-2026.
• Six DMF users for assessing the petroleum
potential of onshore northeastern and
central regions.
2) Provided well information and services:
• Six DMF users for assessing the
petroleum potential of onshore areas
and Gulf of Thailand.
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ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
1) ให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ในการตรวจสอบ
จุ ด พิ กั ด และค� ำ นวณพื้ น ที่ พร้ อ มจั ด ท� ำ แผนที่
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุ มั ติ พื้ น ที่ ต ่ า งๆ ใน
เขตสั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย ม และตรวจสอบแปลง
สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มบนบกกั บ พื้ น ที่ เ ขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
• พืน้ ทีผ่ ลิตปิโตรเลียม 3 พืน้ ที่ ได้แก่ พืน้ ทีผ่ ลิต
ปิโตรเลียมบ้านดอนตะไล แปลงส�ำรวจบนบก
หมายเลข L53/43 พื้ น ที่ ผ ลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
หนองผักชี ส่วนขยาย 2 แปลงส�ำรวจบนบก
หมายเลข L54/43 และพืน้ ทีผ่ ลิต ศรีเทพเหนือ
แปลงส�ำรวจบนบกหมายเลข L44/43
• การคื น และสงวนพื้ น ที่ 13 แปลง ได้ แ ก่
แปลงส� ำ รวจในทะเลหมายเลข G10/48,
G1/48, 10, G11/48 และ G5/43
แปลงส� ำ รวจบนบกหมายเลข L33/43,
L44/43, L15/43, L54/43, L53/43, L29/50,
L22/43 และ L21/43
• 13 แปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบก ได้แก่
L31/50, L7/50, L29/50, NC, L15/43,
L10/43, EU1, L33/43, L44/43, L21/43,
L27/43, E5 และ S1 กับพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
2) ใ ห ้ บ ริ ก า ร จั ด ท� ำ แ ผ น ที่ แ ส ด ง ภู มิ ภ า ค
ธรณีวิทยาปิโตรเลียมของประเทศไทยแผนที่ขอบเขต
แปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมหลังสัมปทานสิ้นอายุเพื่อประกาศ
ลงราชกิ จ จานุ เ บกษา จ� ำ นวน 2 แปลง และแผนที่
ขอบเขตแปลงส�ำรวจที่จะเปิดให้ยื่นขอสิทธิส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในรอบต่อไป จ�ำนวน 7 แปลง
3) ให้บริการตรวจสอบพื้นที่แปลงสัมปทานและ
พื้นที่ที่จะเปิดให้ยื่นขอสิทธิส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ในรอบต่อไปในขอบเขตพื้นที่ที่จะวางและจัดท�ำผังเมือง
รวมชุมชน แก่หน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมือง
จ�ำนวน 36 ชุมชน
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Geo-informatics
1) Provided services to internal units to validate the
coordinates, calculate areal extents, and produce maps
for review and approval of onshore petroleum concessions
and verified areas under the Agricultural Land Reform
Office (Sor Por Gor) as follows:
• Three production areas, namely Ban Don
Talai in onshore exploration block No.
L53/43, Nong Phak Chi Extension No.2
onshore exploration block No. L54/43, and
Si Thep North in onshore exploration block
No. L44/43
• Relinquished and reserved areas of
13 blocks, namely offshore exploration
blocks No. G10/48, G1/48, 10, G11/48,
and G5/43 and onshore exploration
blocks No. L33/43, L44/43, L15/43, L54/43,
L53/43, L29/50, L22/43, and L21/43
• 13 onshore petroleum concessions
namely L31/50, L7/50, L29/50, NC, L15/43,
L10/43, EU1, L33/43, L44/43, L21/43,
L27/43, E5, and S1, and some Agricultural
Land Reform areas.
2) Produced a map of regional petroleum
geology of Thailand and a map of two offshore Gulf
of Thailand exploration block boundaries that are
open for application for petroleum E&P rights after the
concessions expired for announcement in the Royal
Gazette. Produced the map and areas of the seven
exploration blocks to be opened for application to the
E&P rights in the next bidding round.
3) Validated concession areas and areas to be
opened for application for petroleum E&P rights in
the next bidding round, specifically boundaries and
community plans (totaling 36 communities) for further
processing by the Department of Public Works and
Town & Country Planning.

ข้อมูลสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Mineral Fuels Information
เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเชื้อเพลิง
Publicized and provided such information
ธรรมชาติผา่ นหน้าอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของกรมเชือ้ เพลิง through DMF’s website, which welcomed 868,214
ธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในปี พ.ศ. 2561 visitors this year.
จ�ำนวนทั้งสิ้น 868,214 ครั้ง
Information Technology
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Provided internet and intranet network
ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้ให้บริการ services, installation and maintenance of computers
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ติดตั้ง/ซ่อม and computer equipment, including system and
บ�ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงด้าน network cyber-security for DMF officers so that
ความปลอดภัยไซเบอร์ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย DMF and its officers can efficiently, conveniently,
แก่เจ้าหน้าทีก่ รมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เพือ่ สนับสนุนการท�ำงาน and rapidly perform their assignments.
ของเจ้าหน้าทีก่ รมเชือ้ เพลิงธรรมชาติให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจ
7.2 Operation
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว
Enhancement of Operational
7.2 การด�ำเนินงาน
Efficiency
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1) Developed and formalized the DMF
มีดงั นี้
Announcement of Rules for Reporting Petroleum
1) จัดท�ำประกาศกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เรือ่ งหลักเกณฑ์ Operations, dated March 22, 2018.
การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม ประกาศ
2) Established DMF’s rules for the request
ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
and use of petroleum information dated July 18,
2) จัดท�ำระเบียบกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ว่าด้วยการ 2018.
ขอใช้ขอ้ มูลปิโตรเลียม ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3) Developed a standard nomenclature
3) จั ด ท� ำ คู ่ มื อ มาตรฐานการก� ำ หนดชื่ อ ข้ อ มู ล manual of petroleum E&P data as a guideline
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหาร for effectively managing diverse data, enabling
จัดการข้อมูลทีม่ คี วามหลากหลาย ให้มมี าตรฐานและเป็นไป standardization for linkage and integration of
ในรู ป แบบเดี ย วกั น และเพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงและ information between internal and external units.
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
4) Developed DMF’s website in accordance
4) พัฒ นาอิ นเทอร์ เน็ ตเว็บ ไซต์ ของกรมเชื้ อ เพลิ ง with the public-sector website standard issued
ธรรมชาติตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของส�ำนักงาน by the Digital Government Development Agency
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถ to enhance its e-government service capability
ในการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) (e-Government) through the website and
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพในเรือ่ ง optimize the integration and linkage among
การบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เว็บไซต์ public agencies. Of note is that website now
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ยังเป็นไปตามมาตรฐานของ W3C meets the globally recognized W3C (World Wide
(World Wide Web Consortium) ซึง่ เป็นมาตรฐานทีไ่ ด้รบั Web Consortium) standard.
การยอมรับทัว่ โลกอีกด้วย
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5) น�ำเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ
และข้อมูลการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ
โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน
ราชการด้านพลังงานของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล Special Achievement in GIS Award
(SAG Award) 2017 สาขาด้าน Oil and Gas ในงาน
ประชุมวิชาการ ESRI International User Conference
ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
6) ด� ำ เนิ นการให้บ ริการรองรับ IPv6 (Internet
Protocol version 6) ในระบบ DNS, Mail และ Web โดย
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับรางวัล การน�ำหน่วยงาน
เปลีย่ นผ่านไปสู่ IPv6 (Thailand IPv6 Ready Award 2017)
7) ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบู ร ณาการ
การท�ำงานและการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
• กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตามมาตรการอ� ำ นวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส�ำเนา
เอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
• ส� ำ นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก าร
มหาชน) (สพร.) ในระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
(E-saraban)
8) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ทีส่ อดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการปฏิรปู ประเทศไทย
สู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0

5) Applied geo-informatics technologies to
the management of national geo-informatics data, information, and petroleum E&P data. The department
represented Thailand’s energy agencies in
accepting the Special Achievement in GIS Award
(SAG Award) 2017, Oil and Gas, at the ESRI
International User Conference in San Diego,
California, USA.
6) Provided services accommodating IPv6
(Internet Protocol version 6) under the DNS, Mail
and Web systems. As a result, the department was
recognized for the Thailand IPv6 Ready Award 2017.
7) Coordinated with applicable agencies in
developing information systems for integrating and
linking information among government agencies
via digital technologies, namely:
• Department of Provincial Administration,
Ministry of Interior. Facilitated and
reduced non-essential documentation
burden on the public by no longer
requiring government-issued copies of
documents from the public.
• Digital Government Development Agency
(Public Organization) (DGA). Integrated
the electronic document system for
government agencies (E-saraban).
8) Studied, analyzed, and developed DMF’s
three-year Digital Action Plan (2018-2020) in line
with the public policy to reform Thailand into the
Digital Thailand 4.0 era.

การเตรียมความพร้อมและการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับแผนงานในอนาคต มีดังนี้
Preparedness and Future Plans
1) จัดเตรียมข้อมูลปิโตรเลียมเพือ่ รองรับการเปิดให้
1) Prepare petroleum data to support the
ยื่นขอสิทธิส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบต่อไป
launch of the application for the next bidding round
2) ด� ำ เนิ น การเตรี ย มระบบเพื่ อ รองรั บ การให้ of petroleum E&P rights.
บริการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ Web Service ระหว่าง
2) Prepare a system to provide web service
หน่วยงานภาครัฐ
data linkage services among government agencies.
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3) เชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง
3) Start linking data through digital technologies
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
among government agencies, namely:
• กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตาม
• Department of Provincial Administration,
มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระ
Ministry of Interior. Facilitated and
แก่ประชาชน (การไม่เรียกส�ำเนาเอกสาร
reduced non-essential documentation
ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
burden on people by no longer requiring
• ส� ำ นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก าร
government-issued copies of documents
มหาชน) (สพร.) ในระบบสารบรรณ
from the public.
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
• Digital Government Development Agency
(E-saraban)
(Public Organization) (DGA). Integration
4) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความรู ้ ข องบุ ค ลากรด้ า น
of the electronic document system for
Big Data และเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
government agencies (E- saraban).
เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
4) Constantly promote knowledge development
(Big Data) รวมถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น of DMF personnel in Big Data and IT to drive Big
รัฐบาลดิจิทัล
Data exploitation, including the government’s
transformation into a digital government.
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กิจกรรมเพื่อสังคมและการสร้างเครือข่าย
SOCIAL ACTIVITIES AND NETWORKING

กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ใ นฐานะหน่ ว ยงานหลั ก
ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ในประเทศภายใต้พระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. 2514
ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้ า ใจอย่ า งถู ก ต้ อ ง จึ ง ได้ จั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ
เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม กฎหมายปิโตรเลียม และผลประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนกลุ่มผู้น�ำท้องถิ่นและสื่อมวลชนท้องถิ่น
ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการเผยแพร่ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสาร
สูส่ าธารณชนอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด

8.1 โครงการท่องโลกปิโตรเลียม

กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ จั ด ท� ำ โครงการท่ อ งโลก
ปิโตรเลียมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
เปิ ด โลกทั ศ น์ และแนะน�ำอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกั บธุ ร กิ จ
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังผู้ปกครอง
กลุ่มเพื่อนตลอดจนคนใกล้ชิดรวมทั้งหากมีความสนใจ
ทีจ่ ะประกอบอาชีพในวงการปิโตรเลียมก็จะเป็นแนวทาง
ส�ำหรับการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
อาชีพในธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคตด้วย
โครงการนีจ้ ดั ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 13 แล้ว โดยในปี 2561
ด�ำเนินการรวม 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัด
ศรีสะเกษ (วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561)
จังหวัดก�ำแพงเพชร (วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561)
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (วั น ที่ 28 - 29 มิ ถุ น ายน 2561)
และจังหวัดเพชรบูรณ์ (วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561)
โดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดที่จัดโครงการ
จะเป็ น ผู ้ คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 5
เข้าร่วมโครงการครั้งละประมาณ 100 คน

As the core government agency in charge of
indigenous E&P under the Petroleum Act, B.E.
2514, the department realizes the need to develop
public understanding about petroleum operation,
applicable laws, and benefits operations
among the public, community leaders, and the
media whose role is to pass on the message
to the public. It therefore initiated the following
projects that serve the purpose.

8.1 Petroleum Camp

DMF organizes the annual Petroleum Camp
project for upper secondary students (Mathayom
4-5 classes) to broaden their horizons and give
advice about careers in the petroleum E&P
business. Students can not only convey their
knowledge to families and friends but also have
guidelines for pursuing their studies if they find
the petroleum business interesting.
The Petroleum Camp has been ongoing for 13
consecutive years with four sessions taking place
in four provinces during 2018, namely Si Sa Ket
(May 31 – June 1), Kamphaeng Phet (June 21-22),
Suphan Buri (June 28-29), and Phetchabun
(August 7-8). Each session was joined by around
100 students selected by local schools.
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8.2 กิจกรรมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจด้าน 8.2 Engagement with local media and
ปิโตรเลียมแก่สอื่ มวลชน และผูน้ ำ� ท้องถิน่
community leaders
ก ร ม เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ธ ร ร ม ช า ติ ไ ด ้ จั ด ท� ำ กิ จ ก ร ร ม
สร้ า งความรู ้ แ ละความเข้ า ใจด้ า นปิ โ ตรเลี ย มแก่
กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น สื่ อ มวลชน และผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการส�ำรวจ
และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม สร้ า งความเข้ า ใจต่ อ ภารกิ จ
ในการบริ ห ารจั ด การปิ โ ตรเลี ย มอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงเผยแพร่ขอ้ มูลด้านการก�ำกับดูแลของ
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ และการด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบการ
ด้านปิโตรเลียม ในการรักษาความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายสามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นและสาธารณชนต่อไปได้ โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรมจะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่สอื่ มวลท้องถิน่
และผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานของ
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ในการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
รวมถึ ง การศึ ก ษาดู ง านที่ แ หล่ ง น�้ ำ มั น สิ ริ กิ ติ์ จั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร อีกด้วย
โดยในปี 2561 ได้ดำ� เนินกิจกรรมรวม 3 ครัง้ ประกอบด้วย
ครัง้ ที่ 1 จัดขึน้ ส�ำหรับคณะสือ่ มวลชนท้องถิน่ /ผูน้ ำ� ท้องถิน่
จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 ส�ำหรับคณะสื่อมวลชนท้องถิ่น/
ผู้น�ำ ท้ อ งถิ่ น จั งหวัดกาฬสินธุ์ และครั้งที่ 3 ส� ำ หรั บ
คณะสื่อมวลชนท้องถิ่น/ผู้น�ำท้องถิ่น 3 จังหวัด (จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุดรธานี)

8.3 โครงการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม
อย่างเป็นธรรม ปีงบประมาณ 2561

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ด�ำเนินโครงการสร้าง
ความมัน่ คงด้านพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม (Flagship Project) ในส่วนของ
โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียม
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย (DMF-Networking) อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2558-2560 ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร
มหาสารคาม และยโสธร โดยในปี 2561 ได้จดั กิจกรรมเน้น
สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือจาก
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The engagement program, targeting local
media and community leaders, provides knowledge
about petroleum E&P that meets international
standards to ensure their understanding. The program
also provides information about DMF’s role to
oversee petroleum business and operators’
role in safety and the environment in particular.
The objective is to have local media and community
leaders pass on information about petroleum
operation and DMF’s role to the public. A visit to
the Sirikit Oil Field in Kamphaeng Phet was also
part of the program.
In 2018 three engagement sessions were
held. The first was for local media and community
leaders in Buri Ram, the second for those in
Kalasin, and the third for those from three
provinces, namely Maha Sarakham, Roi Et, and
Udon Thani.

8.3 Flagship Project

DMF continuously ran the Flagship Project to
enhance national energy security through fair
management of petroleum resources from 2015
to 2017 with a focus on forming, developing,
and maintaining petroleum networks (DMF
Networking) in target areas of seven provinces,
namely Ubon Ratchathani, Udon Thani, Kalasin,
Roi Et, Sakon Nakhon, Maha Sarakham,
and Yasothon. In 2018 the project focused
on providing knowledge and developing
understanding while seeking cooperation
among all sectors to support petroleum E&P
operation. More information about such operation
was provided to staff of provincial energy
offices and community leaders in target

ทุกภาคส่วนในการสนับสนุนภารกิจด้านการส�ำรวจและผลิต
ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นปิโตรเลียมให้กบั เจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดและผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ที่ เพือ่ สร้าง
ความต่อเนือ่ งทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรส�ำนักงานพลังงานจังหวัด
ให้มคี วามเข้มแข็งด้านความรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมมากยิ่งขึ้น ทั้งในการเป็นวิทยากร
ระดับพืน้ ที่ และการมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นการท�ำงานเชิงพืน้ ที่
แบบบูรณาการของงานด้านการสร้าง พัฒนา และรักษา
เครือข่ายอย่างยั่งยืน รวมถึงมีแกนน�ำเครือข่ายด้าน
ปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพ สามารถส่งต่อ
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นปิ โ ตรเลี ย มสู ่ ชุ ม ชนครอบคลุ ม พื้ น ที่
เป้าหมายและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมรณรงค์รว่ มมือสนับสนุน
ภารกิจของกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติในพืน้ ทีต่ อ่ ไป ส�ำหรับ
กิจกรรมส�ำคัญทีไ่ ด้ดำ� เนินการในปี 2561 ร่วมกับส�ำนักงาน
พลังงานจังหวัดในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายนัน้ ได้แบ่งกิจกรรมตาม
กลุม่ เป้าหมายออกเป็นสองกลุม่ ดังนี้
กลุ ่ ม เป้ า หมายพลั ง งานจั ง หวั ด และเจ้ า หน้ า ที่
ส�ำนักงานพลังงานจังหวัด ได้มกี ารจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
กระบวนการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของแหล่งน�ำ้ มันดิบ
โครงการสุพรรณบุรี และฝึกอบรมให้ความรูด้ า้ นการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมแก่ผแู้ ทนส�ำนักงานพลังงาน 7 จังหวัด
ให้เป็นวิทยากรระดับมาตรฐานสามารถส่งต่อเผยแพร่
ความรู้ด้านปิโตรเลียมในพื้นที่ ซึ่งในการอบรมได้มีการ
ติดตามและประเมินคุณสมบัตกิ ารเป็นวิทยากรของตัวแทน
ส�ำนักงานพลังงาน โดยผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่ ทีเ่ ข้าร่วมเป็นวิทยากรมีศกั ยภาพในการถ่ายทอด
ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการอบรม สามารถอธิบายและน�ำเสนอ
ความรูด้ า้ นปิโตรเลียมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความ
เข้าใจในเนือ้ หาข้อมูลทีบ่ รรยาย
กลุ่มเป้าหมายผู้น�ำชุมชน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรูด้ า้ นปิโตรเลียมจังหวัดละ 3 ครัง้ ให้กบั ผูน้ ำ� ชุมชนและ
ผูน้ ำ� กลุม่ ต่าง ๆ มีผเ้ ู ข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านปิโตรเลียมจ�ำนวน
566 คน จากนัน้ ได้จดั กิจกรรมสือ่ สาร บอกต่อ สร้างความ
เข้าใจในกิจกรรมส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมสู่ชุมชนของ
ตนเอง โดยคัดเลือกเครือข่ายทีไ่ ด้รบั การอบรมให้เป็นแกนน�ำ
เครือข่ายด้านปิโตรเลียม จ�ำนวน 198 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์สง่ ต่อความรูส้ ชู่ มุ ชนของตนเอง ซึง่ ในการจัดกิจกรรม

areas so that they can become local instructors.
These provincial personnel are to also take
part in driving integrated local efforts to form,
develop, and maintain sustainable networks.
The project aims to have a qualified network of
leaders to pass on knowledge about the petroleum
business to communities in target areas; these
leaders are also expected to participate in
campaigns in support of DMF’s missions in their
respective areas. Major activities held during
2018 in collaboration with provincial energy
offices in target areas were divided to serve
two prime target groups as detailed below:
Provincial Energy Officer and Staff of
Provincial Energy Office – Training on petroleum
E&P was given to representatives of the seven
provincial energy offices, along with a field
trip to the Suphan Buri crude oil E&P operation
project. These officers were to become qualified
instructors to pass on such knowledge to people
in their respective areas. Their performance as
instructors was also monitored and assessed
to ensure their competency. Following the
assessment, it was found that these instructors
completely performed their role.
Community leaders – Three engagement
sessions were organized in each target province
to provide knowledge about the petroleum
business to community leaders and leaders of
various local groups, who formed petroleum
networks of 566 members. Subsequent activities
were then held in each community by these
leaders to pass on the message to develop
understanding about the E&P business. A total
of 198 persons were selected as leaders of the
petroleum networks in campaigns to educate
their respective communities, with the staff of
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ดังกล่าว มีวทิ ยากรจากส�ำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ในการจัดกิจกรรมในพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยังมีการติดตาม
ประเมินผลการเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ส่งต่อความรู้
ด้านปิโตรเลียมของแกนน�ำเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพืน้ ที่
7 จังหวัด โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชนที่ได้รับความรู้
จากแกนน�ำด้านปิโตรเลียมจ�ำนวน 503 คน เพือ่ เก็บข้อมูลว่า
ชุมชนมีความเข้าใจในสิง่ ทีแ่ กนน�ำด้านเครือข่ายปิโตรเลียม
ไปสือ่ สารมากน้อยระดับใด
จากการประเมิ น ผลจากการจั ด กิ จ กรรมของ
โครงการฯ สรุปได้วา่ โครงการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม
(Flagship Project) ในส่วนของโครงการสร้าง พัฒนา
และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย
(DMF-Networking) ที่ได้ด�ำเนินการต่อเนื่อง 4 ปี นั้น
ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการทีต่ งั้ ไว้ โดยมีการสร้าง
เครือข่ายด้านปิโตรเลียมในส่วนภูมภิ าคทัง้ 7 จังหวัดเป้าหมาย
มีการพัฒนาเครือข่ายโดยการสือ่ สารถ่ายทอดข้อมูลความรู้
ให้กลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาแกนน�ำเครือข่าย
ให้สามารถเป็นวิทยากรระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับชุมชน รวมทัง้
ขยายพืน้ ทีก่ ารสร้างเครือข่ายด้านปิโตรเลียม และสามารถ
รักษาเครือข่ายโดยความร่วมมือของส�ำนักงานพลังงาน
จังหวัดและแกนน�ำเครือข่าย ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายหลัก
ทีส่ ามารถเป็นวิทยากรสือ่ สารส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเนือ้ หา
จากส่วนกลางสูร่ ะดับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างต่อเนือ่ ง
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provincial energy offices serving as mentors.
Assessment of these activities was carried
out in the seven target provinces by holding
interviews with 503 community “students” to
gauge the communication efficiency of these
network leaders.
Following the assessment of the activities, it
was found that the objective of DMF Networking
under the Flagship Project, which has been
carried out for four consecutive years, was
indeed achieved. To elaborate, the petroleum
networks in the seven target provinces were
formed and developed, able to continuously
share knowledge with target groups. Network
leaders have been trained to become community
instructors. The existing networks have been
maintained and even expanded thanks to the
cooperation of the provincial energy offices
and network leaders, regarded as the core
network capable for continuously getting the
information across.

8.4 โครงการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ความ 8.4 Project to nurture public confidence,
ไว้ ว างใจและการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน trust, and engagement in Amphoe
ในพื้นที่อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
Wiang Haeng, Chiang Mai

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน
เพือ่ ตอบสนองต่อการใช้พลังงานของประเทศ ได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ในด้านพลังงาน จึงได้จัดโครงการสร้างความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นการน�ำไปสู่การเข้าถึง ความเข้าใจ
อันดีที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ในเรือ่ งการพัฒนาแหล่งเชือ้ เพลิงในพืน้ ทีม่ าใช้ประโยชน์
โดยการส่งเสริมและขยายผลความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
ให้ น� ำ ไปสู ่ ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น
ซึง่ ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
จากสองปี ที่ ผ ่ า นมา ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น โครงการในช่ ว ง
เดือน พ.ค. - ก.ย. 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ ่ ม ครู - นั ก เรี ย น เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการ
ประกวดโครงงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้แก่กลุ่มครูนักเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ความมั่ น คง
ด้านพลังงานของชุมชน โดยการจัดโครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกี ารด�ำเนินกิจกรรม
6 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1. การแนะน�ำโครงการ 2. การสร้างความ
เข้าใจ 3. การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม 4. การอบรม
ท�ำสือ่ ออนไลน์ 5. การจัดประกวดโครงงาน 6. การมอบรางวัล
และเกี ย รติ บั ต ร ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า วได้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ
วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ อาคารประชุมโรงเรียน
บ้านเปียงหลวง โดยมีเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง และ
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และผู้น�ำราชการในท้องถิ่น
ได้แก่ นายอ�ำเภอเวียงแหง พัฒนาการอ�ำเภอเวียงแหง
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเปียงหลวง พร้อมด้วย

As an agency whose mandate is to advocate
and accelerate energy procurement to fulfill domestic
demand, DMF recognized the significance of proper
education of energy matters and therefore this year
launched a project to nurture confidence, trust, and
engagement of residents of Amphoe Wiang Haeng,
Chiang Mai. The goal was to develop the caliber,
strengthen, and grow networks of public engagement,
which would lead to a proper understanding and
participation in the management of local mineral fuel
exploitation. To this end, the department promoted
and grew the interest of target groups toward more
concrete actions. The tasks of this fiscal year was a
continuation (May-September 2018) of those of the
two previous years on three target groups:
• Teachers – students: DMF staged an energy
project contest among this group to educate them
on the development process and utilization of local
mineral fuels for communities’ own energy security.
The science and technology project contest
was made up of project introduction, education,
engagement process formation, online media
training, project contest organization, and
presentation of awards and certificates. These
activities took place on September 10-11, 2018, at
the Ban Piang Luang School Conference Building
with five participating network schools, namely
Ban Na Mon, Ban Muang Pok, Ban Huai Khrai,
Ban Piang Luang, and Rath Rat Upatham, together
with local government leaders, namely the Wiang
Haeng district chief and district development officers,
Piang Luang tambon administrative organization
deputy chief, along with teachers and students,
altogether 213.
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คณะครู แ ละนั ก เรี ย น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมรวมทั้ ง สิ้ น
จ�ำนวน 213 คน
2. กลุม่ เครือข่ายพลังงานชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง มี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรม 3 ขั้ น ตอน
ได้แก่ 1. การแนะน�ำโครงการ 2. การสร้างความเข้าใจ
3. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม และพัฒนาการสร้างอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน
ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ โดยใช้องค์ความรู้ส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างอาชีพของชุมชน ไม่วา่ จะเป็นการสร้าง
สวนไผ่ การเพาะเห็ดเยือ่ ไผ่ครบวงจร การเพาะเห็ดหลินจือ
ครบวงจร หรื อ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ชุ ม ชน
แต่ ล ะกลุ ่ ม มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น
ผลการจัดกิจกรรมมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่
ชุมชนบ้านป่าไผ่ ชุมชนบ้านกองลม ชุมชนบ้านม่วงเครือห้วยไคร้ ชุมชนบ้านเปียงหลวง และชุมชนบ้านแปกแซม
3. หน่วยงานราชการ เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้
สร้างความเข้าใจด้านพลังงานและรับฟังความคิดเห็น
จากหน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพลังงาน
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดัน
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายของคนในพื้นที่
ในการด�ำเนินนโยบายสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้มีเสถียรภาพและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• Community energy networks: DMF staged
activities with communities through project
introduction, education, and engagement process
formation to encourage and develop energy-related
livelihoods in the form of community enterprises.
To this end, it leveraged knowledge to advocate
community livelihood formation, whether they are
related to bamboo garden planting, integrated
bamboo mushroom seeding, integrated ganoderma
mushroom seeding, or community tourism, so that
each community may jointly take part in local
development. These activities attracted five
communities, namely Ban Pa Phai, Ban Kong Lom,
Ban Muang Khruea-Huai Khrai, Ban Piang Luang,
and Ban Pak Saem.
• Government agencies: DMF staged
educational activities and energy-related hearings
of local government agencies to encourage
engagement in analysis of local energy development
approaches. Public agencies and the people sector
played a key role in driving collaboration among all
local residents in the implementation of policies on
energy security for stability and efficiency.

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�ำท้องถิ่น ครู นักเรียนที่น�ำเสนอโครงงาน
Government agency heads, community leaders, and project-presenting teachers and students
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งบการเง�น/
ผลการดำเนินงาน

9.1

งบแสดงฐานะการเงิน

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

2561

สินทรัพย์

2560
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

1,796,558,437.32

1,963,019,733.81

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

6

514,299.94

1,900,707.19

803,711.77

746,453.09

1,797,876,449.03

1,965,666,894.09

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

7

5,024,128.83

5,024,128.83

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8

40,714,771.58

48,790,955.91

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

9

7,523,080.68

12,901,920.81

53,261,981.09

66,717,005.55

1,851,138,430.12

2,032,383,899.64

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน

(หน่วย : บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

10

336,483,672.99

390,600,961.63

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

11

10,723,053.44

8,700,505.67

เงินรับฝากระยะสั้น

12

1,091,222,341.20

1,181,317,502.75

1,438,429,067.63

1,580,618,970.05

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว

13

5,024,128.83

5,024,128.83

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

14

347,830,104.97

385,918,570.53

1,000,000.00

1,000,000.00

353,854,233.80

391,942,699.36

1,792,283,301.43

1,972,561,669.41

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

15

21,361,504.14

21,361,504.14

37,493,624.55

38,460,726.09

58,855,128.69

59,822,230.23
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กราฟแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
2,500,000,000.00

2,000,000,000.00

1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

0.00
สินทรัพยหมุนเว�ยน

สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
2561
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หนี้สินหมุนเว�ยน
2560

หนี้สินไมหมุนเว�ยน

สินทรัพยสุทธ�

9.2

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
FINANCIAL PERFORMANCE STATEMENT

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

2561

รายได้

2560
(หน่วย : บาท)

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

16

241,530,935.83

247,751,673.31

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

17

71,698,629.17

76,186,625.44

78,000.00

51,800.00

313,307,565.00

323,990,098.75

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18

93,804,983.32

97,164,275.47

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

19

33,033,175.98

28,267,328.59

50,000.00

45,000.00

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

20

161,142,692.71

176,488,006.83

ค่าวัสดุ

21

1,715,687.03

1,989,175.64

ค่าสาธารณูปโภค

22

4,286,595.44

4,124,440.42

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

23

19,485,624.06

17,527,886.75

ค่าใช้จ่ายอื่น

24

755,908.00

870,696.88

314,274,666.54

326,476,810.58

(967,101.54)

(2,486,711.83)

755,908.00

870,696.88

(967,101.54)

(2,486,711.83)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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กราฟแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
หน่วย : บาท
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
รายได

คาใชจาย

รายไดสูง (ต่ำ) กวา
คาใชจายสุทธ�

-50,000,000.00

2561

2560

กราฟแสดงรายได้
78,000.00
งบบุคลากร
71,698,629.17
79,649,707.33

งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

-524,975.02

งบกลาง
หัก เบิกเกินสงคืนงบประมาณ
45,568,215.39

65,456,232.40

การอุดหนุนและบร�จาค
การขายสินคาและบร�การ

33,730,915.40
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3,761,711.55

กราฟแสดงค่าใช้จ่าย
4,286,595.44
1,715,687.03

19,485,624.06 755,908.00
คาใชจายบุคลากร

93,804,983.32

คาบำเหน็จบำนาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

161,142,692.71

คาสาธารณูปโภค
33,033,175.98
50,000.00

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายอื่น
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9.3

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

154

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

2

เกณฑ์การจัดท�ำรายงานการเงิน

3

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชี ภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

4

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

7

ลูกหนี้ระยะยาว

8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

10

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

11

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

12

เงินรับฝากระยะสั้น

13

หนี้สินระยะยาว

14

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

15

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

16

รายได้จากงบประมาณ

17

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

18

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

19

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

20

ค่าใช้สอย

21

ค่าวัสดุ

22

ค่าสาธารณูปโภค

23

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

24

ค่าใช้จ่ายอื่น
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9.4

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการ
บริหารจัดการในการให้สัมปทาน การส�ำรวจ การผลิต
การเก็ บ รั ก ษา การขนส่ ง การขาย และการจ� ำหน่ า ย
ปิ โ ตรเลี ย ม ก� ำ หนดแนวทางการจั ด หา การพั ฒ นา
และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม วิเคราะห์ วิจยั และประเมิน
ศักยภาพและปริมาณส�ำรอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ พิจารณาสิทธิ ประสาน และอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพัน
ต่อรัฐ รวมทัง้ จัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อนื่ ใด
นอกจากปิโตรเลียม ก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงานอาชีว
อนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม ประสานความร่วมมือในการส�ำรวจ
และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม
พืน้ ทีท่ บั ซ้อนกับประเทศเพือ่ นบ้านและประเทศอืน่ บริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อื่น ๆ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือตามที่
กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หน่ ว ยงานมี ส ถานที่ ตั้ ง หลั ก อยู ่ ที่ เลขที่ 555/2
ศู น ย์ เ อนเนอร์ ยี่ ค อมเพล็ ก ซ์ อาคารบี ชั้ น 21 - 22
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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. 2561 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน
197,935,000.00 บาท (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
จ�ำนวน 201,746,800.00 บาท) ประกอบด้วย งบบุคลากร
จ�ำนวน 81,041,857.00 บาท งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน
72,446,631.45 บาท งบลงทุน จ�ำนวน 3,761,711.55 บาท

และงบรายจ่ายอืน่ จ�ำนวน 40,684,800.00 บาท เพือ่ ใช้จา่ ย
ในแผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การใช้พลังงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน�ำ้
และสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มแบบยั่ ง ยื น และแผนงานพื้ น ฐาน
ด้านการจัดการน�้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน)
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ มีหน่วยเบิกจ่าย จ�ำนวน 1 หน่วย
เบิกจ่าย ซึง่ รับผิดชอบบริหารจัดการ เงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร และมีศนู ย์ตน้ ทุน
ภายใต้หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว จ�ำนวน 11 ศูนย์ตน้ ทุน ดังนี้
ศูนย์ต้นทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ราชการบริหารส่วนกลาง
ส�ำนักบริหารกลาง
ส�ำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม
ส�ำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ส�ำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ส�ำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม

1200300000
1200300001
1200300002
1200300003
1200300004
1200300005
1200300006
1200300007
1200300008
1200300009
1200300010

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลัง
ประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงิน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0410.3/ว 357
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรือ่ ง รูปแบบการน�ำเสนอรายงาน
การเงินของหน่วยงานของรัฐ
รายงานประจ�ำปี 2561
Annual Report 2018

155

รายงานการเงินของกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ซึง่ ถือเป็น
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ
หน่วยงานทีเ่ สนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรือ่ ง สัญญาเช่า
รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึงสินทรัพย์
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 14 เรื่ อ ง
หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของรัฐบาล และอยูภ่ ายใต้ เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็น
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง
ผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลรักษา และบริหารจัดการให้แก่รฐั บาล อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึง
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน
องค์ประกอบของรายงานการเงินซึง่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ อาคารและอุปกรณ์
หน่วยงานทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานเอง
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 31 เรื่ อ ง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชี
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
ภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบาย
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 431
การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561)
ในระหว่างปีปจั จุบนั กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และ ภาครัฐที่จะบังคับใช้ในอนาคต จะไม่มีผลกระทบอย่าง
ฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
เป็นสาระส�ำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ำมาถือ
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีม่ ผี ลบังคับใช้ ปฏิบัติ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อาคารและอุปกรณ์
- เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่ น่วยงานได้รบั จาก
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผล
รัฐบาลเพือ่ ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในการ
บังคับใช้ในงวดอนาคต
ด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีม่ ผี ลบังคับใช้
และต้องคืนให้รฐั บาลเมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการ
ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่า
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มาตรฐานการบัญชี
เงินสดซึง่ มียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรอง
ภาครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ พ.ศ. 2561
ราชการรับจากคลังภายใต้หวั ข้อหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบั บ ประกาศและ
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินฝากสถาบัน
งานทัว่ ไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 231 ง วันที่ 20 กันยายน 2561
การเงิน เงินฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน
ซึ่งประกอบด้วย
3 เดือน และเงินฝากคลัง แสดงไว้เป็นรายการ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรือ่ ง การน�ำเสนอ
เทียบเท่าเงินสด
รายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรือ่ ง นโยบาย
4.2 ลูกหนี้
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ลู ก หนี้ แสดงด้ ว ยมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ คื น
ข้อผิดพลาด
ตามสัญญาการยืมเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุน
การกู้ยืม
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4.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สนิ้ เปลือง ทีม่ มี ลู ค่าไม่สงู
และไม่ มี ลั ก ษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุ น
และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ที่ ดิ น หน่ ว ยงานมี ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
ทีห่ น่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงอาคาร
ทัง้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิ์
และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครอง
และน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่า
สุ ท ธิ ต ามบั ญ ชี ที่ เ กิ ด จากราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อ ม
ราคาสะสม อาคารทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างแสดง
ตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็น
สินทรัพย์เฉพาะรายการทีม่ มี ลู ค่าต่อหน่วยตัง้ แต่
5,000.00 บาท ขึน้ ไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีทเี่ กิดจากราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
- ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง
รายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเพือ่ ให้สนิ ทรัพย์อยูใ่ น
สถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการ
ต่ อ เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง ท� ำให้ ห น่ ว ยงานได้ รั บ
ประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสิ น ทรั พย์
เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จา่ ย
ในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสือ่ มราคา บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผล
การด� ำ เนิ น งานทางการเงิ น ค� ำ นวณโดยวิ ธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักการ
และนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์เกษตร
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

อายุการใช้งาน
15 - 40 ปี
3 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
8 ปี
5 ปี
3 ปี
2 ปี
37 ปี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็น
ค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งาน 3 - 5 ปี
- ไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาส� ำ หรั บ ที่ ดิ น และ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.6 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ ง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนมาให้หน่วยงานในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการ
เงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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 และสินทรัพย์รบั บริจาค โดยมีผมู้ อบให้หน่วยงาน
ไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน ซึง่ หน่วยงานยังไม่อาจรับรูร้ ายได้
รายงานประจ�ำปี 2561
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รายได้รอการรับรูจ้ ะถูกทยอยตัดบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้
3) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณี
ตามเกณฑ์ทเี่ ป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา ที่เป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
ที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบ
ทยอยรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของค่าเสือ่ มราคาของ แสดงผลการด� ำ เนิ น งานทางการเงิ น ตามจ� ำ นวนเงิ น
สินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือรับบริจาค
งบประมาณทีข่ อเบิกสุทธิจากเงินประมาณเบิกเกินส่งคืน
4.8 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ นิ หมายถึง หนีส้ นิ ทีม่ คี วามไม่แน่นอน
เกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจ�ำนวนที่ต้องจ่ายช�ำระ แต่เป็น
ภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือข้อตกลงทีจ่ ดั ท�ำไว้
อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนที่หน่วยงานจะต้องจ่ายช�ำระภาระผูกพัน
นัน้ ในอนาคต และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้
ได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้สิน
ด้วยจ�ำนวนประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของรายจ่ายทีจ่ ะต้องจ่าย
ช�ำระภาระผูกพันในปัจจุบนั ณ วันทีจ่ ดั ท�ำรายงาน

4.10 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถ
น�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วย
ยอดสุ ท ธิ ห ลั ง จากหั ก ส่ ว นที่ จั ด สรรเป็ น เงิ น นอกงบ
ประมาณตามทีไ่ ด้รบั การยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้
แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เป็นรายงานแยกต่างหาก

4.11 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่น
4.9 รายได้จากเงินงบประมาณ
นอกจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ รั บ รู ้ เ มื่ อ ได้ รั บ เงิ น ยกเว้ น
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
ในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์
1) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณี ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็น
เป็นการรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
รายได้ ต ามสั ด ส่ ว นของค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การนั้ น เกิ ด ขึ้ น
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับ
ในกรณีเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
ตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากกระแสรายวัน
- เงินในงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ
เงินฝากออมทรัพย์
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากไม่มีรายตัว
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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(หน่วย : บาท)

2561

2560

373,467,460.83
1,000,000.00

419,584,255.90
1,000,000.00

186,224.31
997,183.85
44,405,055.56
45,588,463.72
12,420,294.23
1,364,082,218.54
1,796,558,437.32

24,198.90
75,000.00
48,619,058.86
48,718,257.76
4,979,251.31
1,488,737,968.84
1,963,019,733.81

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจาก
ส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ตามปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึง
ส่วนทีห่ น่วยงานได้รบั ไว้เพือ่ รอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานได้
เงินสดในมือจ�ำนวน 373,467,460.83 บาท ประกอบด้วย
เงินรายได้คา่ ภาคหลวงรอน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน
336,483,672.99 บาท และเงินรายได้คา่ ภาคหลวงทีจ่ ดั สรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 36,983,787.84 บาท
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดทีห่ น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้จา่ ย
เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึง่ ต้องส่งคืนคลัง
เมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการใช้จา่ ยเงิน ยอดคงเหลือสิน้ ปี
งบประมาณ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และใบส�ำคัญ
ทีเ่ บิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 44,405,055.56 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากอืน่
ซึ่ ง ได้ รั บ จากเงิ น ผลประโยชน์ พิ เ ศษตามสั ญ ญาและ

สัมปทานปิโตรเลียม เพือ่ สนับสนุนการฝึกอบรมและให้ทนุ
การศึกษาและค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานตามโครงการสัมปทาน
ปิโตรเลียม รวมทัง้ การจัดซือ้ ต�ำราข้อมูลและเครือ่ งมือหรือ
อุปกรณ์ทางเทคนิค
ในปีงบประมาณ 2561 มีเงินโอนเข้าธนาคาร จ�ำนวน
315,170.00 บาท โดยยังไม่ได้บนั ทึกบัญชีเนือ่ งจากยังไม่มี
หลั ก ฐานแจ้ ง การโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี แ ละไม่ มี เ อกสาร
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาเบิกเงิน ท�ำให้บญ
ั ชีเงินฝาก
ออมทรัพย์แสดงยอดต�ำ่ ไป จ�ำนวน 315,170.00 บาท
เงินฝากคลัง เป็นเงินทีห่ น่วยงานฝากไว้กบั กระทรวง
การคลังภายใต้ขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มดี อกเบีย้
ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการ
ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
เงิ น ฝากคลั ง จ� ำ นวน 1,364,082,218.54 บาท
เป็นเงินนอกงบประมาณทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการใช้จา่ ย เพือ่ จ่าย
ต่อไปให้บคุ คล หรือหน่วยงานอืน่ ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุ
ไว้ในกฎหมายอันเป็นทีม่ าของเงินฝากคลังนัน้ หน่วยงาน
ไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้
(หน่วย : บาท)

2561

2560

32,480,749.07

32,480,749.07

312,932,582.63

351,021,048.19

2,416,773.27

2,416,773.27

681,515,800.53

567,484,803.72

324,109,000.00

532,582,000.00

- เงินประกันสัญญา

1,856,313.04

2,752,594.59

- เงินโอนขายบิล จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

8,771,000.00

-

รวมเงินฝากเงินประกันสัญญากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (00901)

334,736,313.04

535,334,594.59

1,364,082,218.54

1,488,737,968.84

เงินฝากจากเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม (00911)
เงินฝากจากเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียม (00912)
เงินฝากที่ได้รับบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาเขตทับซ้อนทางทะเล (00913)
เงินรับฝากค่าภาคหลวงรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00914)
เงินฝากเงินประกันสัญญากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (00901) ประกอบด้วย
- ค่าสงวนพื้นที่

รวมเงินฝากคลัง

เงินฝากไม่มีรายตัว จ�ำนวน 12,420,294.23 บาท เป็นเงินที่รับจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อด�ำเนินงานโครงการ และเงินที่ได้รับจากโครงการ UNDO เพื่อจัดส่งให้กรมบัญชีกลางต่อไป
รายงานประจ�ำปี 2561
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

2561

2560

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

229,531.00

1,453,307.65

รายได้ค้างรับ

284,768.94

447,399.54

รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น

514,299.94

1,900,707.19

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ใบส�ำคัญ

ถึงก�ำหนดช�ำระและ
การส่งใช้ใบส�ำคัญ

(หน่วย : บาท)

เกินก�ำหนดช�ำระและ
การส่งใช้ใบส�ำคัญ

รวม

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ปี 2561

229,195.00

-

336.00

229,531.00

ปี 2560

1,241,525.00

211,675.00

107.65

1,453,307.65

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ระยะยาว

เป็นหนีท้ เี่ กิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและรับทุน
พร้อมเบี้ยปรับ จ�ำนวน 5,024,128.83 บาท อยู่ระหว่าง
ฟ้องคดีที่ศาลปกครองเพื่อให้ชดใช้ทุนและค่าปรับ จึงได้
ตั้งคู่กับบัญชีหนี้สินระยะยาวตามหมายเหตุ 13 ซึ่งเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็น
ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา และให้จ�ำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงได้ด�ำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด (เป็นการแต่งตั้งร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด) พิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบแล้ว ไม่ได้
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ และคณะ
กรรมการฯ ได้เสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้
แต่งตั้ง เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่ของผู้แต่ง
ตั้ง เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (ต้องจัดส่ง
ส�ำนวนให้กระทรวงการคลังภายใน 7 วันนับแต่วนั สัง่ การ)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จึงจัดส่งส�ำนวนการสอบข้อเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีใ่ ห้แก่กรมบัญชี
กลาง กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วน
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ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหนังสือกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ พน 0301/716 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อมากรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาความรับ
ผิดทางละเมิด ตามหนังสือที่ กค 0410.3/32424 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2555 เห็นว่า พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ
ส�ำนวนมิได้ใช้ความระมัดระวังยืน่ ฟ้องคดี เป็นเหตุให้การ
ฟ้องคดีเมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย และ
อธิบดีอัยการในฐานะผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการฟ้องและว่าต่างคดีปกครองให้หน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งควบคุม ดูแลพนักงานอัยการในการฟ้อง
และว่าต่างคดีปกครองให้หน่วยงานของรัฐ โดยจะต้อง
ใช้ความระมัดระวังฟ้องคดีภายในอายุความ และในกรณี
ที่ยังไม่มีความชัดเจนข้อกฎหมายในเรื่องใด โดยเฉพาะ
การโต้แย้งเกี่ยวกับวันที่เริ่มนับอายุความซึ่งมีทุนทรัพย์
จ�ำนวนมากแล้ว จะต้องใช้ความระมัดระวังเริ่มนับอายุ
ความในทางที่จะเป็นการป้องกันมิให้คดีขาดอายุความ
มากที่สุด พฤติการณ์ถือได้ว่ากระท�ำด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ได้รับความเสียหาย จึงให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ในอัตราร้อยละ 50 คิดเป็นเงินจ�ำนวน 2,512,064.42 บาท
ตามนัยมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็น

ผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ทางราชการโดยด่วน เมื่อได้รับช�ำระและน�ำส่ง
เข้ า บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว ให้ ส ่ ง เอกสารหลั ก ฐานให้
กรมบั ญ ชี ก ลางทราบต่ อ ไป หากผู ้ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ปฏิ เ สธ
บิดพลิ้ว หรือประวิงเวลาช�ำระหนี้ ขอให้รีบด�ำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้น�ำคดี
ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขด�ำที่ 2129/2556
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เนื่องจากผู้ต้องรับผิดชอบ
ยังเพิกเฉยไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยขอให้ศาล
พิจารณาให้ผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พร้ อ มดอกเบี้ ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นั บ แต่ วั น
ครบ 60 วัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบค�ำสั่งให้ใช้เงินจนถึง
วันฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดี และช�ำระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงิ น ต้ น นั บ แต่ วั น ฟ้ อ งจนกว่ า จะช� ำ ระเสร็ จ แก่
ผู ้ ฟ ้ อ งคดี 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 นให้ ก ารยื่ น ต่ อ ศาลปกครองกลางเมื่ อ วั น ที่
8 พฤษภาคม 2557 และขอให้ศาลพิจารณายกฟ้องของ
ผูฟ้ อ้ งคดี และกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติได้มหี นังสือ ด่วนทีส่ ดุ
ที่ พน 0301/2466 ลงวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557 ถึงส�ำนักงาน
คดีปกครอง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เพือ่ ชีแ้ จงค�ำคัดค้านแล้ว
และขอให้อยั การเจ้าของส�ำนวนพิจารณาและด�ำเนินการ
ต่อไป ต่อมาส�ำนักงานคดีปกครอง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

ได้มีหนังสือ ที่ อส 0027.4/630 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558 เรื่ อ ง แจ้ ง ก� ำ หนดวั น นั่ ง พิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรก
โดยศาลปกครองกลางได้กำ� หนดนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรก
ในวั น ที่ 24 มี น าคม 2558 และศาลปกครองกลาง
ได้ มี ค� ำ พิ พ ากษาตามคดี ห มายเลขด� ำ ที่ 549/2556
คดีหมายเลขแดงที่ 1598/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 ให้ เ พิ ก ถอนค� ำ สั่ ง ของกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
ตามค�ำสั่งที่ 172/2555 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ต่อมา
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด เป็นคดีหมายเลขด�ำที่ อ 1625/2559 ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน ประกอบด้วย
- ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของอาคารเก็ บ ตั ว อย่ า ง
ถ่านหิน จังหวัดสระบุรี เป็นที่ราชพัสดุ โดยให้
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติใช้ประโยชน์
- ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น สาธารณประโยชน์ ข องกระทรวง
มหาดไทย ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 3 ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลแกลง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง จ�ำนวน 4 ไร่ 6 งาน 8
ตารางวา เพือ่ การจัดสร้างอาคารเก็บตัวอย่างหิน
(หน่วย : บาท)

2561

2560

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

24,065,485.12

24,065,485.12

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(12,250,320.92)

(10,645,955.24)

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - สุทธิ

11,815,164.20

13,419,529.88

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด

13,549,990.00

13,549,990.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(6,730,238.00)

(6,341,489.00)

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด - สุทธิ

6,819,752.00

7,208,501.00

3.00

3.00

18,634,919.20

20,628,033.88

สิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง – สุทธิ
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(หน่วย : บาท)

2561

2560

อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

21,625,720.00

21,575,167.90

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(17,071,192.15)

(13,651,608.34)

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน - สุทธิ

4,554,527.85

7,923,559.56

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

14,088,158.00

14,088,158.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(12,971,384.04)

(12,350,658.79)

1,116,773.96

1,737,499.21

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

10,862,949.48

10,862,949.48

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(8,418,857.25)

(7,385,821.66)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - สุทธิ

2,444,092.23

3,477,127.82

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,642,808.36

3,322,897.86

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(2,599,971.21)

(2,320,185.53)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - สุทธิ

1,042,837.15

1,002,712.33

ครุภัณฑ์เกษตร

160,500.00

160,500.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(160,499.00)

(160,499.00)

1.00

1.00

ครุภัณฑ์ส�ำรวจ

820,400.00

820,400.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(766,307.88)

(688,654.05)

ครุภัณฑ์ส�ำรวจ - สุทธิ

54,092.12

131,745.95

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

527,550.00

30,000.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(88,113.05)

(6,049.21)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - สุทธิ

439,436.95

23,950.79

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

68,122,154.69

71,543,119.32

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(55,705,379.37)

(57,712,191.15)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ

12,416,775.32

13,830,928.17

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

130,369.33

130,369.33

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(119,144.53)

(95,063.13)

11,224.80

35,306.20

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

32,959,031.97

32,959,031.97

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(32,958,940.97)

(32,958,940.97)

91.00

91.00

22,079,852.38

28,162,922.03

40,714,771.58

48,790,955.91

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - สุทธิ

ครุภัณฑ์เกษตร - สุทธิ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - สุทธิ

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด - สุทธิ
รวมอุปกรณ์ - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

2561
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

หมายเหตุ 10 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง จ�ำนวน 336,483,672.99 บาท
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ จั ด เก็ บ รายได้ แ ผ่ น ดิ น
ในปี ง บประมาณ 2561 แต่ น� ำ ส่ ง คลั ง ไม่ ทั น ภายใน
ปีงบประมาณทีร่ บั เงินรายได้แผ่นดิน ได้ปรับปรุงรายการ
บัญชีเพื่อรับรู้หนี้สินในบัญชีรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

78,686,524.09
(71,163,454.41)
7,523,069.68
4,615,083.60
(4,615,072.60)
11.00
7,523,080.68

(หน่วย : บาท)

2561
9,114,288.57
27,123.50
348,510.42
1,203,752.85
29,378.10
10,723,053.44

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินจัดสรรค่าภาคหลวง
เงินผลประโยชน์พิเศษตามสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

76,339,773.34
(63,437,863.53)
12,901,909.81
4,615,083.60
(4,615,072.60)
11.00
12,901,920.81

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ จ�ำนวน 336,483,672.99 บาท
เมือ่ กรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสารจะบันทึกรายการ
บัญชีคู่กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้
แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง (รหัสบัญชี 5210010112) ด้วยจ�ำนวน
เดียวกันและเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ กรมบัญชีกลาง
จะกลับรายการทางบัญชีให้ส่วนราชการ

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวมเจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

2560

2560
8,296,640.09
191,989.08
190,409.00
21,467.50
8,700,505.67
(หน่วย : บาท)

2561

2560

718,499,588.37
44,405,055.56
45,294.23
2,307,090.00
325,965,313.04
1,091,222,341.20

596,468,097.99
48,619,058.86
3,251.31
892,500.00
535,334,594.59
1,181,317,502.75

เงินจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ�ำนวนทั้งสิ้น
เงินประกันอื่น ประกอบด้วย เงินประกันสัญญา
2,879,585,235.15 บาท จัดสรรให้กับองค์กรปกครอง จ�ำนวน 1,856,313.04 บาท และเงินค่าสงวนพืน้ ที่ จ�ำนวน
ส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 2,161,085,646.78 บาท คงเหลือ 324,109,000.00 บาท รวมทัง้ สิน้ 325,965,313.04 บาท
718,499,588.37 บาท
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หมายเหตุ 13 หนี้สินระยะยาว

จ�ำนวน 5,024,128.83 บาท เป็นหนีท้ เี่ กิดจากการผิดสัญญาการศึกษาและรับทุนพร้อมเบีย้ ปรับ ได้ตงั้ คูก่ บั บัญชี
ลูกหนี้ระยะยาวตามหมายเหตุ 7

หมายเหตุ 14 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

2561

2560

เงินฝากจากเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
เงินฝากจากเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียม
เงินฝากที่ได้รับบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาเขตทับซ้อนทางทะเล

32,480,749.07
312,932,582.63
2,416,773.27

32,480,749.07
351,021,048.19
2,416,773.27

รวมรายได้รอการรับรู้ระยะยาว

347,830,104.97

385,918,570.53

หมายเหตุ 15 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย : บาท)

2561

2560

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
บวก รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

38,460,726.09
(967,101.54)

40,857,754.84
89,683.08
(2,486,711.83)

รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

37,493,624.55

38,460,726.09

หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)

2561
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
หัก เบิกเกินส่งคืนงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ
รายได้จากงบประมาณปีกอ่ น ๆ และเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี เบิกจ่ายปีปจั จุบนั
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
รวมรายได้จากงบประมาณ
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2560

79,649,707.33
65,456,232.40
3,761,711.55
33,730,915.40
45,568,215.39
(524,975.02)
227,641,807.05

80,551,780.78
62,952,372.16
9,793,464.14
35,847,419.94
43,715,143.45
(2,041,505.95)
230,818,674.52

8,358,862.28
245,026.50
5,285,240.00
13,889,128.78

10,294,679.78
750,509.01
5,887,810.00
16,932,998.79

241,530,935.83

247,751,673.31

หมายเหตุ 17 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หน่วย : บาท)

2561

2560

รายได้จากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
รายได้ของหน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
รายได้จากการบริจาค

19,088,000.00
12,530,000.00
40,080,629.71

5,992,000.00
3.00
70,194,622.44

รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

71,698,629.17

76,186,625.44

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)

2561

2560

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้าง
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�ำต�ำแหน่ง

66,709,505.04
108,090.00
9,265,469.13
4,228,546.39
8,852,827.61
379,121.75
118,800.00
1,129,186.00
1,693,778.99
125,814.55
324,201.00
869,642.86

67,476,058.68
54,880.00
8,746,420.00
4,883,599.61
11,431,898.49
557,350.00
155,160.00
1,098,165.73
1,647,248.59
135,931.05
313,573.00
33,306.45
630,683.87

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

93,804,983.32

97,164,275.47

หมายเหตุ 19 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

(หน่วย : บาท)

2561

2560

บ�ำนาญปกติ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
บ�ำเหน็จรายเดือนส�ำหรับการเบิกเงินบ�ำเหน็จลูกจ้าง
บ�ำเหน็จตกทอด
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ�ำนาญตาย

21,387,848.72
1,060,503.41
2,944,058.00
2,336,392.20
1,316,146.45
3,819,267.40
76,000.00
92,959.80

19,566,840.45
1,093,588.68
951,188.00
196,452.70
3,514,605.90
2,869,430.86
36,000.00
39,222.00

รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

33,033,175.98

28,267,328.59
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หมายเหตุ 20 ค่าใช้สอย

(หน่วย : บาท)

2561
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

2560

17,710,989.99

18,330,488.74

4,948,409.07

4,047,594.32

ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา

43,644.39

211,885.80

ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง

217,296.89

209,188.60

97,241,840.80

118,447,131.23

192,338.30

553,639.00

28,291,800.00

21,345,000.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,641,860.00

2,499,050.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

9,193,343.70

7,838,526.82

96,148.95

1,558,635.89

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด

912,172.92

928,480.69

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

188,477.60

83,668.28

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

464,370.10

434,717.46

รวมค่าใช้สอย

161,142,692.71

176,488,006.83

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์

หมายเหตุ 21 ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)

2561

2560

ค่าวัสดุ

1,715,687.03

1,989,175.64

รวมค่าวัสดุ

1,715,687.03

1,989,175.64

หมายเหตุ 22 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

2561
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
ค่าไฟฟ้า
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

166

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

2560

67,562.00

68,234.00

3,283,560.27

2,989,137.98

7,873.07

7,436.28

927,600.10

1,057,652.16

-

1,980.00

4,286,595.44

4,124,440.42

หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(หน่วย : บาท)

2561

2560

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

1,993,114.68

1,993,115.67

อุปกรณ์

9,766,918.50

9,824,805.22

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

7,725,590.88

5,709,965.86

19,485,624.06

17,527,886.75

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)

2561
ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

2560

68.00

4,202.83

ค่าใช้จ่ายอื่น

755,840.00

866,494.05

รวมค่าใช้จ่ายอื่น

755,908.00

870,696.88

บัญชีขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จ�ำนวน
68.00 บาท เป็นค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทบี่ ริจาคให้หน่วย
งานอืน่ ซึง่ เป็นมูลค่าซากของสินทรัพย์แต่ละรายการทีค่ ง
เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น จ�ำนวน 755,840.00 บาท เป็น
ผลต่างจากการบันทึกบัญชีอัตโนมัติในระบบ GFMIS

ของบัญชี TR - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง จ�ำนวน (2,736,839,532.94) บาท และ
บัญชี TE - ปรับเงินฝากคลัง จ�ำนวน 2,737,595,372.94 บาท
เป็นเงินประกันผลงานจากเงินนอกงบประมาณ
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9.5

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีปัจจุบัน และปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบบูรณาการ
งบรายจ่ายอื่น
รวม

34,821,800.00

-

3,400,000.00

31,421,736.00

64.00

34,821,800.00

-

3,400,000.00

31,421,736.00

64.00

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน�้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
ผลผลิตที่ 1 : ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งบบุคลากร

81,041,857.00

-

-

80,172,320.56

869,536.44

งบด�ำเนินงาน

1,220,643.00

-

-

1,193,843.86

26,799.14

รวม

82,262,500.00

-

-

81,366,164.42

896,335.58

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และการบริหารจัดการ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
งบด�ำเนินงาน

71,225,988.45

-

3,832,356.96

65,961,679.55

1,431,951.94

งบลงทุน

9,624,711.55

-

-

9,384,492.77

240,218.78

รวม

80,850,700.00

-

3,832,356.96

75,346,172.32

1,672,170.72

รวมทั้งสิ้น

197,935,000.00

-

7,232,356.96

188,134,072.74

2,568,570.30

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : การส่งเสริมและบริหารจัดการ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
งบด�ำเนินงาน

2,686,205.38

2,686,205.38

-

งบรายจ่ายอื่น

3,963,240.00

3,963,240.00

-

6,649,445.38

6,649,445.38

-

รวม
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : การส่งเสริมและบริหารจัดการ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
งบบุคลากร

79,925,900.00

-

-

81,057,778.29

(1,131,878.29)

งบด�ำเนินงาน

70,726,400.00

-

2,686,205.38

67,931,637.22

108,557.40

งบลงทุน

10,039,700.00

-

-

10,038,490.64

1,209.36

งบรายจ่ายอื่น

41,054,800.00

-

3,963,240.00

36,798,916.57

292,643.43

201,746,800.00

-

6,649,445.38

195,826,822.72

(729,468.10)

รวม

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : การส่งเสริมและบริหารจัดการ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
งบด�ำเนินงาน

6,235,296.82

6,235,296.82

-

งบลงทุน

660,000.00

660,000.00

-

งบรายจ่ายอื่น

4,572,060.00

4,572,060.00

-

รวม

11,467,356.82

11,467,356.82

-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงานพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผลผลิต : การส่งเสริมและบริหารจัดการ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
งบด�ำเนินงาน

1,250,000.00

1,249,996.00

4.00

รวม

1,250,000.00

1,249,996.00

4.00

รวมทั้งสิ้น

12,717,356.82

12,717,352.82

4.00
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9.6

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

2561

2560

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังสูงกว่ารายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังสูงกว่ารายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง จ�ำนวน 53,686,186,645.94
บาท ประกอบด้ ว ย รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ จั ด เก็ บ ในปี
งบประมาณ 2561 จ�ำนวน 53,295,585,684.31 บาท
และรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งของปีงบประมาณ 2560
จ�ำนวน 390,600,961.63 บาท
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43,851,546,154.19

41,643,194,564.51

9,780,523,203.11

9,984,996,762.84

53,632,069,357.30

51,628,191,327.35

-

-

-

-

53,632,069,357.30

51,628,191,327.35

53,686,186,645.94

51,702,132,676.54

(54,117,288.64)

(73,941,349.19)

390,600,961.63

464,542,310.82

336,483,672.99

390,600,961.63

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่ง จ�ำนวน (54,117,288.64) บาท
เป็นผลต่างของรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังปีงบประมาณ
2560 จ�ำนวน 390,600,961.63 บาท และปีงบประมาณ
2561 จ�ำนวน 336,483,672.99 บาท เป็นการปรับปรุง
รายการบั ญ ชี ณ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ ตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่
29 สิงหาคม 2557

(หน่วย : บาท)

2561

2560

รายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้ภาษีอื่น
ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

43,851,546,154.19

41,643,194,564.51

รวมรายได้ภาษีอื่น

43,851,546,154.19

41,643,194,564.51

รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี

43,851,546,154.19

41,643,194,564.51

20,529,661.32

129,237,553.45

449,870.00

192,100.00

8,173.00

21,839.00

70,014,550.00

971,735.52

200,000.00

-

91,202,254.32

130,423,227.97

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

2,406,650.70

2,436,296.97

รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก

2,406,650.70

2,436,296.97

รายได้จากค่าปรับอื่น

707,093.22

579,237.78

เงินเหลือจ่ายปีเก่า

223,060.09

85,722.25

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น

9,685,984,144.78

9,851,472,277.87

รวมรายได้อื่น

9,686,914,298.09

9,852,137,237.90

9,780,523,203.11

9,984,996,762.84

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมปิโตรเลียม
รายได้ค่าธรรมเนียมสัมปทาน
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น
รายได้ค่าขายหนังสือราชการ
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก

รายได้อื่น

รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น จ�ำนวน 9,685,984,144.78 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
ที่ผู้รับสัมปทานจ่ายให้แก่รัฐบาลตามผลก�ำไรปิโตรเลียมประจ�ำปี
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9.7

แบบรายงานผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัดระดับกรม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์ประกอบ

ล�ำดับ

ตัวชี้วัด

1. ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การด�ำเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นฐาน
(Functional Base)

1

ความส�ำเร็จของการบริหาร
จั ด การสั ม ปทานที่ จ ะ
สิน้ อายุในปี 2565 - 2566

2

ความส� ำ เร็ จ ของการ
วางแผนเตรี ย มความ
พร้ อ มในการน� ำ เข้ า
LNG

3

ความส� ำ เร็ จ ในการ
บริ ห ารงานตามแผน
ของโครงการตรวจ
เฝ้ า ระวั ง ผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
การประกอบกิ จ การ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย

1

การสร้ า งความรั บ รู ้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

2. ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการด� ำ เนิ น งาน
ต า ม ห ลั ก ภ า ร กิ จ
ยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรปู ภาครัฐ นโยบาย
เร่ ง ด่ ว นหรื อ ภารกิ จ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็น
พิเศษ หรือบูรณาการ
การด�ำเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน
(Agenda Base)

1.1 ร้อยละการด�ำเนิน
การตามแผนการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
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รอบ 6 เดือน (มี.ค.)
เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน
1. คณะรัฐมนตรีให้ ด� ำ เนิ น งานได้ ต าม
ความเห็นชอบต่อร่าง เป้าหมายที่ตั้งไว้
กฎหมายล� ำ ดั บ รอง
(1 ประกาศ และ 4
กฎกระทรวง)
2. เ ส น อ ร ่ า ง ห ลั ก
เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
การประมูลต่อคณะ
กรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ
ปพน.ให้ ค วามเห็ น เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร
ชอบต่ อ การก� ำ หนด เปลี่ยนผู้บริหารและ
หน้ า ที่ แ ละขอบเขต นโยบาย ปพน. จึงให้
ความรับผิดชอบของ ชธ. พิจารณาทบทวน
ชธ. เกี่ ย วกั บ การ ขอบเขตหน้ า ที่ ต าม
ด�ำเนินงานด้าน LNG ที่หารือกับ รมว.พน.
และให้นำ� เสนอเพือ่ ขอ
ความเห็นชอบอีกครัง้
ก� ำ หนดแหล่ ง ผลิ ต ก� ำ หนดแหล่ ง ผลิ ต
ป ิ โ ต ร เ ลี ย ม ที่ จ ะ ปิโตรเลียมทีจ่ ะเข้าไป
เข้าไปด�ำเนินการจัด ด� ำ เนิ น การจั ด เก็ บ
เก็บตัวอย่าง (9-10 ตั ว อย่ า งแล้ ว เสร็ จ
แหล่งผลิตปิโตรเลียม โดยมีทั้งสิ้น จ�ำนวน
ในอ่าวไทย)
10 แหล่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รอบ 12 เดือน (ก.ย.)
เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน
1. ไ ด ้ ร า ย ชื่ อ ผู ้ มี ด� ำ เนิ น งานได้ ต าม
คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น เป้าหมายที่ตั้งไว้
ในฐานะผูด้ ำ� เนินงาน
2. มีผู้ยื่นข้อเสนอใน
การประมูล

จัดท�ำร่างข้อก�ำหนด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารจัดการ LNG
ของประเทศไทย โดย
ผ่ า นความเห็ น ชอบ
จาก อชธ.

อชธ. ให้ ค วามเห็ น
ชอบต่อร่างข้อก�ำหนด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารจัดการ LNG
ของประเทศไทย เมือ่
วั น ที่ 25 กั น ยายน
2561

ผลการเฝ้ า ระวั ง ผล
กระทบด้านสิง่ แวดล้อม
จากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมใน
อ่าวไทย จ�ำนวน 9-10
แหล่งผลิตปิโตรเลียม
ทีก่ ำ� หนด มีผลดังนี้
- ค่าเฉลีย่ สารปรอท
ในเนือ้ เยือ่ ปลา ไม่เกิน
0.5 ไมโครกรัม/กรัม
- ค่าเฉลีย่ สารปรอท
ในน�ำ้ ทะเล ไม่เกิน 0.1
ไมโครกรัม/ลิตร

ผลการเฝ้ า ระวั ง ผล
กระทบด้านสิง่ แวดล้อม
จากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมใน
อ่าวไทย จ�ำนวน 10
แหล่งผลิตปิโตรเลียม
ทีก่ ำ� หนดไว้ มีผลดังนี้
- ค่าเฉลีย่ สารปรอท
ในเนือ้ เยือ่ ปลาเท่ากับ
0.203 ไมโครกรัม/กรัม
- ค่าเฉลีย่ สารปรอท
ในน�้ ำ ทะเลเท่ า กั บ
0.0021 ไมโครกรัม/ลิตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

องค์ประกอบ

ล�ำดับ

2

3. ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การด�ำเนินงานตาม
ห ลั ก ภ า ร กิ จ พื้ น ที่
ท้ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด
(Area Base)
4. ประสิ ท ธิ ภ าพ
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด การและพั ฒ นา
น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร
บริหารจัดการระบบ
งานฯ (Innovation
Base)

รอบ 6 เดือน (มี.ค.)
เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด
1.2 ร้ อ ยละการชี้ แ จง
ประเด็ น ข่ า วส� ำ คั ญ ที่
ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
A g e n d a ส� ำ คั ญ ที่
รองนายกรั ฐ มนตรี /
รัฐมนตรี ก�ำหนด
2.1 การเตรี ย มการ
เปิดประมูลยื่นขอสิทธิ
การส� ำ รวจและผลิ ต
ปิโตรเลียม

ก�ำหนดแปลงที่จะมี
การเปิดประมูลยืน่ ขอ
สิทธิการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

2.2 ระดับความส�ำเร็จ
ของการก�ำหนดเพดาน
ราคาการน� ำ เข้ า ระยะ
สั้ น เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการการน�ำเข้า LNG
ทัง้ ระบบ

ทบทวนการก�ำหนด
เพดานราคา LNG
น�ำเข้าระยะสัน้ (Spot)
แ ล ะ เ ส น อ ป ลั ด
กระทรวงพลังงานเพือ่
พิจารณา

ก�ำหนดแปลงที่จะมี
การเปิ ด ประมู ล ยื่ น
ขอสิ ท ธิ ก ารส� ำ รวจ
และผลิตปิโตรเลียม
แล้วเสร็จ โดยมีทงั้ สิน้
จ�ำนวน 7 แปลง
ด� ำ เนิ น การทบทวน
การก� ำ หนดเพดาน
ราคา LNG น� ำ เข้ า
ระยะสั้น (Spot) เพื่อ
ให้มสี ตู รเพดานราคา
LNG น�ำเข้าระยะสั้น
(Spot) ที่ปรับเปลี่ยน
ได้ตามสภาวะตลาด
ณ เวลานั้นๆ พร้อม
ทั้งน�ำเสนอ รมว.พน.
ผ่าน ปพน. เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2561

รอบ 12 เดือน (ก.ย.)
เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

จัดท�ำร่างหลักเกณฑ์
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
ประมู ล ยื่ น ขอสิ ท ธิ
การส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม

จัดท�ำร่างหลักเกณฑ์
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
ประมู ล ยื่ น ขอสิ ท ธิ
การส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมแล้วเสร็จ

คณะกรรมการ
นโยบายพลั ง งาน
แ ห ่ ง ช า ติ อ นุ มั ติ
เพดานราคา LNG
น� ำ เ ข ้ า ร ะ ย ะ สั้ น
(Spot)

คณะกรรมการ
นโยบายพลั ง งาน
แห่งชาติอนุมัติราคา
LNG น�ำเข้าระยะสั้น
(Spot) ที่ กฟผ. จัดหา

ไม่มี

1

การพัฒนานวัตกรรม

2

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน

-

-

ร้อยละ 80

คุณภาพนวัตกรรมมี จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอการ
ผลการประเมินตัง้ แต่ พัฒนานวัตกรรม
50 คะแนนขึ้นไป

ร้อยละ 93.33

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
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องค์ประกอบ

ล�ำดับ

5. ศั ก ยภาพในการ
ด� ำ เ นิ น ก า ร ข อ ง
ส่ ว นราชการ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (Potential
Base)

1

2
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รอบ 6 เดือน (มี.ค.)
เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน
การจัดท�ำและด�ำเนินการ ด�ำเนินงานและการใช้ ด� ำ เนิ น การได้ ต าม
ตามแผนการขับเคลื่อน จ่ายเงินงบประมาณ เป้าหมายที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนด
ตัวชี้วัด

การด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ จั ด ส ่ ง แ ผ น ป ฏิ รู ป จั ด ส ่ ง แ ผ น ป ฏิ รู ป
แผนปฏิรูปองค์การ
องค์การ
อ ง ค ์ ก า ร ไ ป ยั ง
ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 17 เมษายน
2561

รอบ 12 เดือน (ก.ย.)
เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน
วัดสมรรถนะในการส่ง ด� ำ เนิ น การได้ ต าม
มอบผลผลิตและการ เป้าหมายที่ตั้งไว้
ใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
เพือ่ แสดงถึงศักยภาพ
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
ก�ำหนด
จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอการ จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอการ
เปลีย่ นแปลงในระยะ เปลีย่ นแปลงในระยะ
3 ปี (ปีงบประมาณ 3 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2564) ส่งให้ พ.ศ. 2562-2564)
ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.
61 โดยต้องมีความครบ
ถ้วนของประเด็นตาม
ความเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีผลผลิตทีก่ ำ� หนด
ในแต่ ล ะประเด็ น
ต้ อ งเป็ น รู ป ธรรม
และสามารถวัดผลได้
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ภาคผนวก

10.1

สถิติย้อนหลัง 5 ปี
5 – YEAR LOOK BACK
กิจกรรม
Activity

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

-

-

-

-

-

842

475

886

456

30

หลุมส�ำรวจ (หลุม)1
Exploratory wells1

44

49

16

33

18

หลุมพัฒนา (หลุม)
Development wells

781

855

767

591

581

1,098

1,088

1,103

1,062

1,112

คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล)
Condensate (MMbbl)

34.2

34.5

35.5

35.5

34.7

น�้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล)
Crude oil (MMbbl)

49.4

55.8

60.6

52.6

49.5

516.2

393.7

342.3

344.2

378.4

62.4

47.6

41.3

41.2

45.1

4.9

2.5

1.1

0.065

0.465

100.6

81.7

46.1

38.4

66.8

การส�ำรวจธรณีฟิสิกส์
Geophysical Surveys
การส�ำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ (กิโลเมตร)
Two-dimensional surveys (km)
การส�ำรวจแบบ 3 มิติ (ตารางกิโลเมตร)
Three-dimensional surveys (sq.km.)
การเจาะ
Drilling

ปริมาณการขายและรายได้ของรัฐ
Sales Volume & Govt Revenue
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
Natural gas (Bcf)

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

รวมหลุมประเมินผล
Including appraisal wells

1
2

จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป
Collected in May to August of the following year

2
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กิจกรรม
Activity

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

ให้องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ในพืน้ ทีผ่ ลิตปิโตรเลียม
TAOs in producing areas

1,508.8

865.7

686.1

543.1

852.64

ให้อบต. และเทศบาลทั่วประเทศ
TAOs and other municipalities nationwide

1,508.8

865.7

686.1

543.1

852.64

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
PAOs in producing areas

1,508.8

865.7

686.1

543.1

852.64

จ�ำนวนสัมปทาน
Concessions

45

43

40

39

39

จ�ำนวนแปลงส�ำรวจ
Exploration blocks

56

53

50

49

49

7.75

7.30

6.83

6.41

6.05

คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล)
Condensate (MMbbl)

181.91

177.57

171.06

166.10

155.72

น�้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล)
Crude oil (MMbbl)

222.92

218.79

178.33

156.40

136.88

การจัดสรรค่าภาคหลวง (ล้านบาท)
Royalty Allocation (Million Bath)

สัมปทานปิโตรเลียม
Petroleum Concessions

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

3

รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
Including half of MTJDA

3
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10.2

ปริมาณ มูลค่าปิโตรเลียม และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (รายปี)
SALES VOLUME, VALUE AND ROYALTY (ANNUAL)
Sales Volume, Value and Royalty of Natural Gas

PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

83,849.75
13,290.46
1,661.31

89,913.52
17,813.40
2,226.68

69,466.97
15,610.86
1,951.36

79,201.12
17,419.65
2,177.46

68,161.81
14,380.90
1,797.61

72,903.28
12,808.29
1,601.04

66,143.68
10,979.17
1,372.40

53,057.31 3,152,350.58
9,632.16 317,082.81
1,204.02
39,653.27

76,693.50 239,899.98 213,285.24 28,171.85 29,721.36 24,056.60 25,588.68 26,770.84 23,063.60
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
4,439.66 16,545.39 27,432.14
5,545.15
6,330.60
5,326.94
5,618.97
6,084.92
4,278.40
Royalty (MMBaht)
554.95
2,068.14
3,429.02
693.14
791.33
665.87
702.37
760.62
534.80
Satun + Pladang + Trat + Pladang_PLCPP2 + N Trat-East + North Trat U3 + North Trat U5 + South Trat +Trat 11A + Trat U3

25,693.23
4,400.42
550.05

26,440.88
4,927.03
615.88

Erawan
614,049.61 995,249.96 960,353.57
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
34,280.72 59,180.99 111,686.21
Royalty (MMBaht)
4,303.03
7,397.61 13,960.77
Baanpot + South Satun + S Baanpot

739,385.75
90,929.63
11,366.16

327,300.43 755,173.32 663,321.24 54,477.60 75,973.69 70,828.67 119,403.26 112,758.09 121,267.96 109,267.07 108,460.11 2,518,231.44
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
19,128.17 52,599.29 81,759.86 10,292.63 17,618.10 16,855.61 27,953.48 26,175.65 23,424.65 18,769.04 19,216.22 313,792.71
39,224.27
Royalty (MMBaht)
2,391.02
6,574.96 10,220.11
1,286.58
2,202.26
2,106.95
3,494.19
3,271.96
2,928.08
2,346.13 2,402.03
Platong + Kaphong + Surat + Plamuk + North Kung + SW. Platong + South Platong + SW Platong_U2+Kapong 10A+Kapong U3+Platong U3
161,373.79 291,320.34 350,232.46 55,245.34 123,015.86 117,286.25 124,882.95 135,035.80 125,491.57 124,501.98 115,360.70 1,723,747.05
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
9,160.55 18,860.54 42,306.50
9,841.90 25,693.11 24,479.72 26,610.35 27,892.21 21,596.99 19,494.43 19,161.16 245,097.47
30,636.80
Royalty (MMBaht)
1,145.07
2,357.18
5,288.31
1,230.24
3,211.64
3,059.97
3,326.29
3,486.53
2,699.62
2,436.80 2,395.15
Funan + Jakrawan + West Jakrawan + Gomin + Dara + S Gomin
0.00 669,706.46 930,856.38 91,093.92 86,524.62 101,565.86
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
0.00 47,703.06 114,118.41 17,148.81 19,305.40 22,969.80
Royalty (MMBaht)
0.00
5,962.84 14,264.80
2,143.60
2,413.18
2,871.22
Pailin + Morakot+North Pailin + North West Moragot + South Pailin

80,310.74
17,988.16
2,248.52

80,730.44
18,284.51
2,285.56

86,408.84
16,205.81
2,025.73

96,435.74
16,507.54
2,063.44

96,825.27 2,320,458.26
17,380.23 307,611.73
2,172.53
38,451.43

0.00 81,689.02 1,212,690.63 133,825.51 140,874.17 137,316.85 136,366.95 111,448.07 119,757.24 126,766.58 148,658.50 2,349,393.52
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
0.00
7,329.23 189,198.51 24,761.15 29,910.58 35,813.85 38,151.98 30,855.05 30,335.57 21,961.01 23,039.91 431,356.85
53,919.61
Royalty (MMBaht)
0.00
916.15 23,649.81
3,095.14
3,738.82
4,476.73
4,769.00
3,856.88
3,791.95
2,745.13 2,879.99
Yala 10A + Yala U2 + Yala U3
0.00
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
Bongkot + Bongkot South
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Arthit

0.00 182,606.64
0.00 23,118.51
0.00
2,889.81

22,811.98
4,001.24
500.16

33,331.49
6,819.21
852.40

28,976.57
6,020.79
752.60

21,415.34
4,508.66
563.58

24,083.14
4,943.16
617.89

15,452.65
2,647.08
330.89

12,724.91
1,994.85
249.36

15,242.02
2,502.44
312.81

356,644.75
56,555.94
7,069.49

0.00 981,419.17 2,065,079.60 215,549.06 282,296.90 324,506.28 317,757.84 330,447.49 324,546.86 312,592.20 359,867.74 5,514,063.14
0.00 76,698.06 326,174.82 45,281.47 70,706.88 80,620.92 79,736.02 73,566.77 59,278.07 62,353.94 63,375.67 937,792.63
0.00
9,587.25 40,771.85
5,660.18
8,838.36 10,077.61
9,967.00
9,195.85
7,409.76
7,794.24 7,921.96 117,224.07

0.00
0.00 371,206.41 128,177.80
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
0.00
0.00 55,187.03 19,127.57
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
6,898.38
2,390.95
Sirikit + Sirikit West + Pru Krathiam

86,919.07
19,595.10
2,449.39

81,448.42
19,202.26
2,400.28

79,644.42
18,921.67
2,365.21

77,803.54
18,428.89
2,303.61

80,285.14
16,485.00
2,060.62

79,197.33
14,339.55
1,792.44

78,397.95 1,063,080.08
15,394.30 196,681.36
1,924.29
24,585.17

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Nam Phong

52,656.31 136,727.29 124,185.67
1,838.35
7,115.32
7,570.40
229.79
898.40
946.30

6,593.40
349.42
43.68

7,886.11
442.71
55.34

9,541.05
474.72
59.34

10,336.74
519.59
64.95

9,370.63
513.75
64.22

8,126.02
608.33
76.04

7,650.43
1,021.57
127.70

5,795.67
755.32
94.42

378,869.33
21,209.47
2,660.17

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Tantawan

26.46 249,578.55 127,857.75
0.86 14,502.04 17,180.29
0.11
1,812.75
2,147.54

5,669.24
1,300.67
162.58

5,169.58
1,249.11
156.14

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

3,045.42
520.45
65.06

412,306.02
38,297.34
4,787.16

7,676.69
1,238.76
158.82

2,784.70
537.21
68.84

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

0.00
0.00

250,209.63
27,834.26
3,491.85

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)

0.00
0.00
0.00

71,808.51 144,858.85
7,094.31 15,824.22
718.10
2,153.12
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Sales Volume, Value and Royalty of Natural Gas
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

43,983.84
7,841.54
1,008.60

39,163.27
7,918.30
1,015.31

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

23,608.05
3,589.43
408.84

830,380.41
116,686.19
15,279.28

Benchamas+Benchamas North+ Maliwan + Jarmjuree
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Rajpruek

0.00
0.00
0.00

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Sinphuhorm

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

13,354.02
1,728.58
216.07

2,285.24
385.11
48.14

373.81
72.29
9.04

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

-0.00
-0.00

17,025.76
2,332.14
291.52

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Lanta + Surin

0.00
0.00
0.00

0.00 126,634.77
0.00 27,172.40
0.00
3,396.55

30,345.26
8,144.08
1,018.01

34,026.33
9,506.35
1,188.29

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

28,657.39
5,122.27
640.28

405,763.85
84,175.13
10,521.89

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Yungthong

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3,778.96
652.20
50.30

1,061.08
185.51
12.10

443.48
90.03
6.38

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

526.52
79.76
4.57

17,514.20
1,679.13
118.86

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Chaba

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,672.96
230.44
12.15

4,170.51
689.62
39.54

3,349.21
674.46
37.09

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

2,104.13
340.54
17.82

23,954.23
4,367.96
234.92

0.00
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
Pakarang + Pakarang South

0.00
0.00
0.00

3,381.07
464.09
61.91

2,078.14
318.48
40.88

2,902.54
499.90
64.15

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

2,459.83
320.20
35.97

19,654.07
2,730.24
343.44

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Burapa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6,295.00
1,248.38
156.05

24,436.51
5,122.94
640.37

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

43,541.37
7,681.39
960.17

201,547.75
39,221.92
4,902.74

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
G8/50

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

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

15.49
0.73
0.04

381.33
17.75
0.89

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
G12/48

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

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

224.08
42.78
2.14

656.19
118.77
5.94

43.17
12.24
0.61

43.17
12.24
0.61

6.10
0.39
0.02

6.10
0.39
0.02

Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Na Sanun East
Sales (MMCF)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
TOTAL NATURAL GAS

43,367.56 522,980.56
3,957.16 68,152.04
494.55
9,202.07

Sales (MMCF)
1,232,100.08 4,515,940.16 8,018,336.78 923,361.21 1,069,106.22 1,070,941.70 1,098,840.81 1,088,938.68 1,103,229.80 1,062,533.44 1,112,337.70 22,295,666.59
Value (MMBaht)
68,848.31 311,585.38 1,109,956.66 170,991.95 239,905.70 250,053.55 258,739.59 240,395.53 204,956.59 187,056.17 193,094.63 3,235,584.05
Royalty (MMBaht)
8,623.97 38,787.94 139,558.87 21,349.71 29,964.99 31,210.78 32,277.71 30,006.81 25,591.65 23,338.55 24,058.57 404,769.54
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Sales Volume, Value and Royalty of Condensate
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Erawan
22,101.94
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
12,257.33
Royalty (MMBaht)
1,517.01
Baanpot + S Baanpot

33,243.95
18,677.07
2,334.62

35,198.46
66,274.84
8,284.36

3,813.46
11,880.78
1,485.10

3,284.30
10,660.12
1,332.51

2,196.06
6,836.80
854.60

2,471.06
7,512.69
939.09

1,938.51
3,289.20
411.15

2,279.77
3,397.72
424.71

2,338.27
4,124.32
515.54

2,153.14
4,711.13
588.89

88,916.97
137,364.66
17,170.57

3,111.72
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
1,613.91
Royalty (MMBaht)
199.92
Satun + South Satun

1,691.26
1,058.88
132.35

5,633.72
12,874.87
1,609.36

1,049.17
3,264.81
408.10

860.25
2,807.97
351.00

726.84
2,260.94
282.62

945.26
2,864.35
358.04

1,018.50
1,726.80
215.85

892.31
1,309.15
163.64

967.95
1,674.03
209.25

903.78
1,959.34
244.92

14,689.03
31,801.14
3,975.13

10,286.84 28,642.68 14,296.33
977.20
1,476.96
931.52
1,391.12
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
4,924.60 15,728.47 25,828.23
3,059.84
4,789.17
2,886.58
4,156.89
Royalty (MMBaht)
643.49
1,966.02
3,228.53
382.48
598.65
360.82
519.61
Platong + Kaphong + SW. Platong + South Platong + SW. Platong U2 + Platong U3 + Dara

2,109.30
3,659.29
457.41

1,844.95
2,804.15
350.52

1,658.46
2,913.23
364.15

1,830.93
4,025.59
503.20

55,159.44
69,851.43
8,731.39

8,409.88
4,031.58
496.95

11,980.88
6,980.73
872.56

737.40
796.69
99.59

249.82
795.00
99.38

2,595.04
8,414.55
1,051.82

2,406.35
7,550.75
943.84

2,477.50
7,377.98
922.25

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

3,837.00
8,296.65
1,037.08

38,992.97
64,387.39
8,048.39

0.00
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
Jakrawan + West Jakrawan

17,218.76
9,519.40
1,189.90

17,036.36
32,569.72
4,071.22

1,463.77
4,545.28
568.16

1,581.29
5,135.92
641.99

1,145.80
3,546.81
443.35

973.61
2,748.22
343.53

1,288.32
2,151.84
268.98

1,279.61
1,919.73
239.97

1,104.32
1,979.82
247.48

1,295.56
2,876.10
359.51

44,387.37
66,992.85
8,374.09

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Surat

0.00
0.00
0.00

3,758.65
2,560.27
320.01

7,344.75
14,924.61
1,865.58

438.22
1,355.31
169.41

482.12
1,573.71
196.71

1,261.84
3,914.28
489.28

759.36
2,290.49
286.31

814.27
1,409.62
176.20

749.51
1,103.56
137.94

1,245.76
2,160.84
270.11

963.23
2,088.64
261.08

17,817.71
33,381.32
4,172.64

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Gomin + S Gomin

0.00
0.00
0.00

1,600.38
776.81
97.36

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

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,600.38
776.81
97.36

1,390.89
2,413.13
301.64

1,684.75
3,656.86
457.11

19,833.41
37,796.72
4,723.40

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Funan

0.00
3,393.68
6,270.21
1,594.02
1,231.33
983.74
1,058.14
922.75
1,303.90
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
2,085.75 10,721.51
5,018.85
3,939.81
3,086.24
3,328.80
1,602.25
1,943.52
Royalty (MMBaht)
0.00
260.69
1,339.03
627.36
492.48
385.78
416.10
200.28
242.94
Pladang + Trat + Pladang_PLCPP2 + N Trat-East + North Trat U3 + North Trat U5 + South Trat + Trat 11A + Trat U3
994.17
3,132.21
391.53

1,484.27
4,723.68
590.46

2,533.49
7,837.63
979.70

1,575.45
2,576.55
322.07

2,401.30
3,564.86
445.61

2,058.81
3,658.00
457.25

1,592.10
3,398.40
424.80

25,178.14
49,310.42
6,163.79

0.00
146.36
0.90
0.00
0.00
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
119.60
0.93
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
14.94
0.12
0.00
0.00
Pailin + Morakot + North Pailin + North West Moragot + South Pailin

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

0.00
0.00
0.00

147.27
120.53
15.05

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Plamuk

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Arthit

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
Bongkot + Bongkot South
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)

0.00
0.00
0.00

2,430.88
2,068.41
258.53

9,619.17
16,834.41
2,104.30

488.49
1,516.28
189.53

5,672.10
17,742.70
2,217.84

5,441.81
17,779.44
2,222.43

5,784.45
18,137.97
2,267.25

6,356.34
19,320.06
2,415.01

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

6,371.07
13,920.25
1,740.03

105,366.34
226,258.87
28,281.97

17,395.54
42,412.51
5,301.56

5,799.22
18,546.99
2,318.37

3,868.73
12,891.84
1,611.48

3,382.33
10,841.64
1,355.21

3,428.20
10,474.01
1,309.25

3,438.94
5,769.68
721.21

3,417.65
5,077.93
634.74

3,547.12
6,232.58
779.07

3,783.46
8,294.92
1,036.87

48,061.19
120,542.09
15,067.76

23,803.66 64,439.47
15,768.02 121,455.44
1,970.98 15,181.93

7,451.04
23,100.34
2,887.54

10,196.19
32,453.30
4,056.66

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

9,016.53
19,325.73
2,415.72

166,679.38
326,941.68
40,867.69

5,290.09 53,958.13
4,879.21 107,337.55
609.51 13,417.19
0.00
0.00
0.00
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Sales Volume, Value and Royalty of Condensate
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Sinphuhorm
0.00
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
Pakarang + Pakarang South

0.00
0.00
0.00

660.75
1,502.86
187.86

138.77
424.42
53.05

156.34
485.12
60.64

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

89.62
189.74
23.72

1,754.92
4,144.70
518.09

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

201.90
641.94
80.24

1,080.66
3,528.65
441.08

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

1,172.95
2,558.68
319.83

7,811.99
19,033.34
2,379.17

0.00
0.00
0.00

18.00
29.37
1.47

10.00
23.31
1.17

28.00
52.68
2.63

35,549.57
52,181.06
6,522.63

35,584.58
62,277.52
7,782.49

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
G8/50
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
TOTAL CONDENSATE
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
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43,910.39 133,201.24 232,591.19
22,827.42 80,222.62 453,534.16
2,857.37 10,027.47 56,690.61
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29,337.17 33,249.18 33,386.03 34,236.02
91,892.54 107,591.82 104,123.04 103,285.03
11,486.57 13,448.98 13,015.38 12,910.63

34,585.41
58,323.50
7,290.44

34,704.12 680,334.89
75,325.35 1,211,584.04
9,413.92 151,446.48

Sales Volume, Value and Royalty of Crude Oil (and LPG*)
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Sirikit (LPG)
41.10
1,018.18
Sales (MMKG) *
Value (MMBaht)
251.51
6,856.25
Royalty (MMBaht)
31.44
857.02
Platong + Platong U3 + South Platong

946.74
9,831.40
1,228.93

86.29
801.43
100.18

92.73
882.98
110.37

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

74.29
1,026.46
128.31

2,732.77
25,336.78
3,167.08

0.00
0.00
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
Kaphong + Kaphong 10A + Kaphong U3

4,086.90
6,551.73
818.97

27.98
91.66
11.46

7.93
27.46
3.43

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

1,152.19
2,726.06
340.76

6,635.39
11,774.38
1,471.80

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Plamuk

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8,590.03
20,067.58
2,508.45

1,985.39
6,481.87
810.23

897.36
3,119.04
389.88

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

2,535.39
5,918.80
739.85

23,236.52
53,261.87
6,657.73

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Surat

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8,590.03
20,067.58
2,508.45

1,985.39
6,481.87
810.23

897.36
3,119.04
389.88

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

2,759.72
6,364.01
795.50

86,232.24
212,852.16
26,606.52

0.00
0.00
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
Yala + Yala 10A + Yala U2 + Yala U3

8,590.03
20,067.58
2,508.45

1,985.39
6,481.87
810.23

897.36
3,119.04
389.88

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

494.57
1,180.05
147.51

12,817.90
33,007.72
4,125.96

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

2,366.48
5,425.03
678.13

45,061.44
109,637.68
13,704.71

0.00
0.00 28,544.08
3,353.23
1,924.11
1,927.79
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
0.00 66,627.53 11,055.82
6,726.98
6,385.38
Royalty (MMBaht)
0.00
0.00
8,328.44
1,381.98
840.87
798.17
Pladang + Trat + Satun + N Trat-East + North Trat U3 + North Trat U5 + Pladang_PLCPP2
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Jasmine

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

210.73
499.72
62.47

0.00
0.00
0.00

1.31
4.40
0.55

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

338.06
807.05
100.88

767.71
1,702.73
212.84

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Sirikit et al.

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

33,150.69
77,055.89
9,631.99

6,220.76
19,571.81
2,446.48

5,100.15
17,124.91
2,140.61

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

4,902.03
9,485.43
1,185.68

73,114.19
177,814.73
22,226.84

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Nang Nuan

50,191.72
24,559.24
3,069.90

77,141.28 72,352.20
40,821.30 129,679.21
5,102.71 16,209.90

8,324.88
25,468.74
3,183.59

10,249.52
32,634.91
4,079.36

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

9,848.34
20,223.86
2,527.98

230,106.41
359,871.71
44,984.01

475.75
4,030.71
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
156.14
1,897.89
Royalty (MMBaht)
19.52
237.22
Kamphang Saen + U-Thong + Sangkrajai

1,124.11
2,553.78
319.22

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

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5,154.82
4,451.67
556.44

0.00
3,097.05
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
1,320.56
Royalty (MMBaht)
0.00
65.54
Bung Ya + Bung Muang + Nong Sa

1,915.24
3,155.16
157.75

142.70
438.20
21.91

136.14
440.84
22.04

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

92.06
195.92
9.80

5,968.68
6,752.65
337.14

0.00
1,247.72
4,128.91
493.99
596.57
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
659.69
7,890.72
1,532.34
1,936.25
Royalty (MMBaht)
0.00
32.96
394.54
76.62
96.81
Wichian Buri + Nasanun + WBEXT-3 + POE Na sanun East + Borang North

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

440.05
948.17
47.41

9,544.53
18,739.51
936.95

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

403.99
838.80
41.94

16,695.45
34,998.85
2,116.85

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)

0.00
0.00
0.00

444.41
215.18
10.57

8,992.08
19,322.10
1,273.01

875.05
2,612.56
133.63

541.98
1,726.42
86.33
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Sales Volume, Value and Royalty of Crude Oil (and LPG*)
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Tantawan
0.00
8,482.93 19,539.55
1,242.24
1,202.58
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
6,977.77 37,445.60
4,256.75
4,205.75
Royalty (MMBaht)
0.00
872.84
5,087.72
552.02
545.50
Benchamas + Maliwan + Jarmjuree + Benchamas North + Jarmjuree North
0.00
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
Rajapruek + Lanta + Surin

9,576.23 141,791.08
11,419.23 280,003.69
1,490.29 38,033.79

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

142.23
278.95
34.33

34,626.45
62,498.49
8,271.36

8,809.53
29,182.51
3,771.08

9,501.20
33,272.35
4,277.51

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

5,921.64
13,323.43
1,521.47

217,091.14
465,548.52
61,382.07

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Bauluang

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14,332.96
35,254.35
3,428.03

2,756.32
9,174.44
736.18

2,793.59
9,835.91
745.02

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

1,380.00
3,088.59
184.85

33,002.71
83,987.13
6,986.32

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Songkhla

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7,152.53
13,923.21
1,168.01

2,522.84
8,033.67
660.61

2,963.80
9,673.48
791.84

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

2,959.67
6,480.13
479.72

34,792.85
82,351.15
6,970.50

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Yungthong

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4,487.75
9,258.02
716.86

3,430.06
10,609.24
890.63

6,588.26
21,664.61
2,301.47

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

2,401.76
5,482.03
373.35

42,565.35
108,031.37
10,268.31

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Chaba

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

629.05
1,563.66
83.51

931.41
3,211.25
199.43

821.29
2,879.24
168.42

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

557.40
1,325.36
70.20

5,636.04
15,681.55
906.81

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
North Kung

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3,115.29
7,518.19
1,007.83

814.45
2,780.71
361.30

643.06
2,278.78
294.77

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

682.27
1,585.88
181.68

8,373.26
20,921.96
2,692.61

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Arunothai

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

228.77
568.72
71.09

492.42
1,588.55
198.57

467.00
1,597.41
199.68

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

22.23
52.66
6.58

2,275.98
6,111.93
763.99

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Burapa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8.39
20.14
1.01

13.83
42.94
2.15

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

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

22.22
63.08
3.15

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
L53A + L53D + L53G

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

86.88
197.50
9.87

0.00
0.00
0.00

221.87
704.81
35.24

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
87.53
4.38

33.57
77.81
3.89

1,209.04
2,946.13
147.31

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Bung Krathiam

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

28.68
61.67
3.08

165.71
498.84
24.94

342.98
1,093.41
54.67

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

182.16
379.08
18.95

1,878.33
4,564.92
228.25

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
L33

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.70
1.63
0.08

1.10
3.39
0.17

1.13
3.71
0.19

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

0.21
0.50
0.02

5.66
15.27
0.76

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

41.73
96.62
4.83

83.58
244.19
12.21

26.40
82.47
4.12

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

126.74
262.57
13.13

405.52
936.32
46.82
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Sales Volume, Value and Royalty of Crude Oil (and LPG*)
PETROLEUM FIELD 1981-1990 1991-2000 2001-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Nong Phak Chi
0.00
Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
0.00
Royalty (MMBaht)
0.00
SW. Platong + SW Platong_U2

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1.04
3.24
0.16

4.49
13.73
0.69

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

380.00
807.59
40.38

1,026.33
1,977.86
98.89

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Pakarang

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

12.02
39.76
4.97

0.00
0.00
0.00

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

382.38
899.11
112.39

922.04
1,843.66
230.46

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Manora

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4.09
13.48
1.69

0.00
0.00
0.00

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

2,257.86
5,269.53
658.69

7,015.61
13,285.07
1,660.63

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Wang Phai Sung

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

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

2,275.61
5,221.25
390.42

14,060.43
24,154.52
2,016.14

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Wassana

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

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

7.86
16.31
0.82

152.60
241.52
12.08

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
Nong Yao

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

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

1,533.17
3,253.59
233.72

6,249.09
8,505.17
635.92

Sales (MBBL)
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
TOTAL CRUDE OIL

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

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

2,998.34
7,047.39
531.77

10,670.54
19,280.66
1,509.77

50,667.47 104,020.34 409,439.68 49,113.50 52,356.99 54,358.47 49,406.54
24,966.89 70,167.87 852,192.86 158,742.75 177,360.36 175,230.24 154,161.87
3,120.86
8,669.15 105,930.00 18,207.85 20,368.19 20,116.17 17,229.92

55,802.75
94,994.15
10,370.09

60,566.45
85,211.13
9,262.13

Sales (MBBL)**
Value (MMBaht)
Royalty (MMBaht)
GRAND TOTAL
TOTAL VALUE
(MMBaht)
TOTAL ROYALTY
(MMBaht)

52,674.17 49,577.96 987,984.31
94,844.56 109,991.40 1,997,864.10
10,152.00 11,600.10 235,026.46

116,642.62 461,975.87 2,415,683.68 421,627.24 524,857.87 529,406.84 516,186.48 393,713.18 342,348.79 344,178.24 378,411.38 6,445,032.19
14,602.20

57,484.56 302,179.48

51,044.13

63,782.16

64,342.34

62,418.26

47,667.33

41,376.41

41,273.03

45,072.59

791,242.49

หมายเหตุ:
- G12/48 เริ่มมีการขายปิโตรเลียมในเดือนตุลาคม 2561
- Na sanun East เริ่มมีการขายก๊าซธรรมชาติในเดือนพฤศจิกายน 2561
** ปริมาณขายเฉพาะ Crude ไม่รวม LPG
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10.3

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในปี 2561 (รายเดือน)
2018 PRODUCTION (MONTHLY)

Annual Production of Natural Gas in 2018 (MMSCF)
Operator

Block

Field

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

CTEP

10-13 10A 11A Erawan Group U1235

38,522.77

37,081.11

44,440.30

37,023.04

39,983.06

39,433.00

44,051.58

CTEP

B 12/27

12,754.06

12,323.37

13,494.12

13,103.67

13,630.16

13,346.93

12,955.94

51.66

53.72

65.18

74.77

46.75

202.14

196.98

Pailin

Chevron Pattani G 4/48

Yung Thong

PTTEP

15-16

Bongkot

18,748.42

13,574.68

15,334.84

11,787.00

13,290.60

13,295.44

13,835.74

PTTEP

16-17

Bongkot South

14,070.47

10,561.55

12,847.79

11,667.54

12,084.51

11,628.12

9,250.38

PTTEP

14A-16A

Arthit

8,397.92

6,919.87

7,933.02

7,248.95

7,376.27

7,198.47

7,479.31

PTTEP Inter

G8/50

G8/60

0

0

29.43

47.14

122.42

45.99

12.05

PTTEP

G12/48

G12/48

COTL

B 8/32

Benchamas Tantawan

2,817.85

2,596.66

2,866.97

780.55

2,806.42

2,696.45

2,787.73

COTL

9A

Rajapreuk

0

0

0

0

0

0

0

COTL

G 4/43

Lanta Surin

65.92

47.71

48.29

7.76

53.61

54.09

53.35

Total Offshore

95,42908.00 83,15867.00 97,05993.00 81,74041.00 89,39380.00 87,90063.00 90,62307.00

PTTEP Siam

S1

Sirikit et al.

1,144.82

1,039.64

882.22

1,078.66

1,111.33

985.45

1,060.66

EMEPKI

E5

Namphong

242.88

208.99

206.40

275.20

284.59

268.70

275.69

PTTEP SP

EU1, E5

Sinphuhorm

1,177.65

1,055.01

2,387.42

2,916.60

3,170.39

3,341.43

2,600.74

ECOR

L 44/43

Na Sanun East,
Borang North

Siam Moeco

L 11/43

Burapa

0

0

0

0

0

0

0

Total Onshore

2,565.36

2,303.64

3,476.04

4,270.45

4,566.32

4,595.57

3,937.09

Grand Total

97,994.44

85,462.30 100,535.97

86,010.86

93,960.12

92,496.20

94,560.16

หมายเหตุ : แหล่งเอราวัณ สตูล ไพลินเหนือหยุดผลิตในเดือนมกราคม 2561
แหล่งไพลิน หยุดผลิตในเดือนมีนาคม 2561
แหล่งสิริกิติ์ หยุดผลิตในเดือนมีนาคม 2561
แหล่งเบญจมาศ หยุดผลิตในเดือนเมษายน 2561
แหล่งไพลินเหนือ หยุดผลิตในเดือนกรกฎาคม 2561
แหล่งฟูนานหยุดผลิตในเดือนสิงหาคม 2561
แหล่งปลาทอง 2 หยุดผลิตในเดือนกันยายน 2561
แหล่งบงกชใต้หยุดผลิตเดือนธันวาคม 2561
แหล่งบูรพาหยุดผลิตชั่วคราวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2561
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Annual Production of Natural Gas in 2018 (MMSCF)
Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

TOTAL

41,700.41

29,617.15

39,296.72

40,625.98

43,164.12 474,939.25

82,829,405.03

39,578.27

1,301.20

13,902.32

13,208.26

13,275.27

13,150.99

12,550.30 157,695.40

27,502,077.76

13,141.28

432.04

264.76

232.15

174.96

148.23

1,585.11

276,443.53

132.09

4.34

12,616.84

12,999.28

17,452.81

16,917.57

17,740.38 177,593.59

30,972,322.72

14,799.47

486.56

9,271.48

10,276.65

12,850.88

12,419.89

1,670.62 128,599.86

22,427,815.34

10,716.65

352.33

6,660.16

6,342.31

7,970.24

7,684.57

8,047.29

89,258.39

15,566,663.04

7,438.20

244.54

3.65

0

1.77

1.50

14.38

278.31

48,537.79

30.92

1.03

23.00

10.71

0.00

33.71

5,878.57

16.85

0.56

73.80

CRUDE EQ.(BOE)

Avg.MMSCF/Month

Avg. MMSCFD

2,801.71

2,635.60

2,848.72

2,609.81

2,639.15

30,887.62

5,386,800.40

2,573.97

84.62

0

0

0

0

0

-

-

-

-

45.69

83.13

34.40

100.15

66.20

660.32

115,159.28

55.03

1.81

87,267.02

75,394.53

93,928.76

93,669.40

85,966.25 1,061,531.56

185,131,103.46

88,460.96

2,908.31

1,017.31

921.24

912.96

881.88

839.85

11,876.02

2,071,177.91

989.67

32.54

237.45

222.17

268.11

262.00

256.73

3,008.90

524,752.86

250.74

8.24

1,138.82

1,102.44

3,397.04

3,396.59

3,125.91

28,810.03

5,024,469.96

2,400.84

78.93

2.33

3.73

6.06

1,056.47

3.03

0.10

0

4.78

14.02

12.97

2.55

34.32

5,985.77

8.58

0.28

2,393.58

2,250.63

4,592.13

4,555.77

4,228.77

43,735.34

7,627,442.97

3,644.61

119.82

89,660.60

77,645.16

98,520.89

98,225.17

90,195.02 1,105,266.89

192,758,546.43

92,105.57

3,028.13
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Annual Report 2018

187

Annual Production of Condensate in 2018 (BBL)
Operator

Block

Field

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

CTEP

10-13 10A 11A Erawan Group U1236

CTEP

B 12/27

Pailin

534,949

523,004

448,571

546,391

564,172

497,510

520,316

PTTEP

15-16

Bongkot

501,018

418,014

471,309

405,742

457,063

431,254

429,750

PTTEP

16-17

Bongkot South

358,751

296,761

359,585

338,110

346,311

323,504

284,319

PTTEP

14A-16A

Arthit

332,141

309,491

324,360

304,580

319,773

304,373

323,355

PTTEP Inter

G8/50

G8/60

0

0

813

1,438

4,660

2,466

164

PTTEP

G12/48

G12/48

Total Offshore
PTTEP SP

EU1, E5

Sinphuhorm

Total Onshore
Grand Total
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

1,457,946 1,413,120 1,404,091 1,133,236 1,280,109 1,329,741 1,506,532

3,184,804 2,960,390 3,008,729 2,729,497 2,972,088 2,888,848 3,064,436
3,290

3,039

10,978

9,764

11,263

10,082

6,516

3,290

3,039

10,978

9,764

11,263

10,082

6,516

3,188,095 2,963,429 3,019,707 2,739,261 2,983,351 2,898,930 3,070,952

Annual Production of Condensate in 2018 (BBL)
Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

TOTAL

1,577,824 1,136,763 1,469,992 1,633,079 1,665,047 17,007,480

CRUDE EQ.(BOE)

Avg.BBL/Month

Avg. BBLD

15,470,004

1,417,290

46,596

558,211

563,743

560,660

582,554

528,718 6,428,799

5,847,636

535,733

17,613

367,441

397,355

457,790

418,774

454,693 5,210,204

4,739,201

434,184

14,275

317,996

345,266

384,126

345,270

44,550 3,744,549

3,406,042

312,046

10,259

302,934

296,373

315,597

308,992

349,086 3,791,055

3,448,344

315,921

10,386

107

0

42

36

341

10,067

9,157

1,118.56

37.29

641

128

0

769

699

384.30

12.81

3,124,514 2,739,500 3,188,848 3,288,833 3,042,436 36,192,922

32,921,082

3,016,077

99,159

1,438

3,796

12,365

9,204

9,577

91,312

83,057

7,609

250

1,438

3,796

12,365

9,204

9,577

91,312

83,057

7,609

250

3,125,952 2,743,296 3,201,213 3,298,036 3,052,013 36,284,234

33,004,139

3,023,686

99,409
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Annual Production of Crude Oil in 2018 (BBL)
Operator
CTEP
CTEP
Chevron Pattani
PTTEP
PTTEP
PTTEP
PTTEP Inter
PTTEP
COTL
COTL
COTL
MP B5
MP G1
MP G11
Kris
OPHIR
CEC
PTTEP Siam
EMEPKI
PTTEP SP
PTTEP Inter
PTTEP Inter
PTTEP Inter
PTTEP Inter
SINO US.
CNPCHK
ECOE
ECOR
ECOR

POS
Siam Moeco

Block

Field

10-13 10A 11A Erawan Group U1235
B 12/27
Pailin
G 4/48
Yungthong
15-16
Bongkot
16-17
Bongkot South
14A-16A
Arthit
G8/50
G8/50
G12/48
G12/48
B 8/32
Benchamas Tantawan
9A
Rajpruek
G 4/43
Lanta Surin
B 5/27
Jasmine Banyen
G 1/48
Manora
G 11/48
Nong Yao
G 10/48
Wassana
B 8/38
Bualuang
G 5/43
Songkhla
Total Offshore
S1
Sirikit et al.
E5
Nam Phong
EU1, E5
Sin Phu Horm
PTTEP 1
Kamphaeng Saen
U-Thong Sang Kajai
L 22/43
Wang Pai Sung
L 53/43
Bung Krathiam
L 54/43
Nong Phak Chi
NC
Bung Ya, Bung Muang
L 21/43
Bung Ya West, Nong Sa,
Bung Muang South,
Bung Ya North
SW1
Wichin Buri, Nasanun,
Si Thep
L 33/43
L33
Na Sanun East, Bo Rang North,
L 44/43
Wichian Buri Extention,
Wichian Buri Extention
East,Tha Rong East
L 53/48
L53
L 11/43
Burapa
Total Onshore
Grand Total
Fang
Sirikit (LPG, Ton)

Jan-18

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

1,001,954

865,663

1,016,684

874,126

920,516

826,932

879,629

24,555

23,776

19,473

24,069

13,783

28,616

61,177

626,298
0
183,205
380,617
238,881
263,006
151,971
260,340
234,200
3,365,027
834,490

605,700
0
140,824
333,323
195,799
215,369
155,651
230,669
212,090
2,978,864
782,506

653,802
0
137,087
366,248
203,116
253,176
141,405
247,467
231,505
3,269,963
675,894

183,747
0
15,834
345,969
191,662
279,441
125,345
230,661
220,835
2,491,690
826,336

626,804
0
142,387
389,634
200,203
226,220
136,695
237,509
217,275
3,111,026
871,942

560,837
0
106,405
354,899
167,385
282,160
147,862
210,814
207,935
2,893,845
842,048

547,568
0
103,097
352,249
223,198
304,127
163,910
213,453
207,505
3,055,913
877,188

5,752

7,008

8,262

9,288

10,470

9,668

9,279

2,227
0
32,551
16,539
18,818

1,512
0
15,194
14,879
15,308

665
0
17,550
15,374
26,151

2,172
0
13,593
14,139
24,904

2,225
0
17,356
15,092
23,309

728
0
15,186
15,933
21,956

0
0
16,922
16,155
24,473

2,700

2,503

2,732

2,532

2,396

2,409

2,562

1,616
54,247

1,335
47,301

1,394
49,648

1,276
42,784

1,149
44,988

1,355
41,759

1,894
37,946

11,581
0
980,521
4,345,548
22,692
6,667

8,895
0
896,442
3,875,305
20,440
6,437

12,412
0
810,082
4,080,045
22,754
4,097

15,901
0
952,925
3,444,615
21,270
6,594

14,509
0
1,003,436
4,114,462
23,369
6,905

13,458
0
964,500
3,858,345
21,844
6,319

13,102
0
999,520
4,055,433
22,657
6,984

หมายเหตุ : แหล่งสิริกิติ์ หยุดผลิตในเดือนมีนาคม 2561
แหล่งเบญจมาศ หยุดผลิตในเดือนเมษายน 2561
แหล่งนงเยาว์ หยุดผลิตในเดือนพฤษภาคม 2561
แหล่งบูรพาหยุดผลิตชั่วคราวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2561
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Feb-18

Annual Production of Crude Oil in 2018 (BBL)
Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

822,949

799,469

833,174

827,076

75,275

74,133

46,249

29,595

443,517
0
84,823
356,876
207,574
283,171
152,163
222,642
208,725
2,857,715
876,229

490,359
0
87,758
338,907
188,588
273,806
138,139
246,749
198,380
2,836,288
834,800

657,229
0
87,821
364,931
183,501
253,029
137,446
293,523
200,350
3,057,254
842,737

715,402
0
94,296
332,794
166,986
241,176
120,913
289,020
193,590
3,010,848
798,345

8,458

5,085

4,835

7,771

8,201

0
136
15,931
15,940
26,581

0
18
18,347
14,868
21,700

0
0
15,309
15,157
23,546

0
0
7,498
16,809
21,783

2,522

2,131

2,257

1,392
41,520

1,175
38,730

12,370
0
1,001,078
3,858,793
22,703
6,600

13,672
4,735
955,261
3,791,549
21,926
6,239

TOTAL

755,574 10,423,746

Avg.BBL/Month

Avg. BBLD

868,646

28,558

438,081

36,507

1,200

729,464 6,840,727
0
75,198 1,258,735
337,105 4,253,552
168,066 2,334,958
244,457 3,119,138
119,711 1,691,211
286,597 2,969,444
198,190 2,530,580
2,931,742 35,860,172
805,703 9,868,219

570,061
104,895
354,463
194,580
259,928
140,934
247,454
210,882
2,988,348
822,352

18,742
3,449
11,654
6,397
8,546
4,633
8,135
6,933
98,247
27,036

94,078

7,839.79

258

0
0
12,415
17,341
23,530

9,529
155
197,853
188,225
272,059

794
77
16,488
15,685
22,671.54

26
3
542
516
745

2,269

2,205

29,216

2,435

80

1,188
36,768

1,039
34,113

1,180
32,621

15,992
502,425

1,333
41,869

44
1,377

13,813
14,351
969,961
4,027,214
22,789
5,982

23,263
13,361
926,250
3,937,098
21,971
5,808

31,694
184,669
2,188
34,636
937,079 11,397,055
3,868,821 47,257,227
22,828
267,243
5,664
74,296

15,389
8,658.95
949,755
3,938,102
22,270
6,191

506
283.90
31,225
129,472
732

17,380
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Average Daily Production of Natural Gas in the Year 2011-2018
MMSCFD
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2,000
1,500
1,000
500

135
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178

165
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Average Daily Production of Condensate in the Year 2011-2018
BBLD
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Average Daily Production of Crude Oil in the Year 2011-2018
BBLD

140,000
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114,387
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110,574

128,346

122,086
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บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย
PETROLEUM CONCESSIONAIRES IN THAILAND

บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย

Petroleum Concessionaires in Thailand

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

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

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
บริษัท บีจี เอเชีย อิงค์
3. BG Asia Inc. Ltd.
บริษัท ปิโตรเลียม รีซอสเซส (ไทยแลนด์) พีทีวาย ลิมิเต็ด
4. Petroleum Resources (Thailand) Pty Limited
10 ถนนสุนทรโกษา
10 Soonthornkosa Rd.
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Khet Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2262-6000 โทรสาร : 0-2249-8337
Tel : 0-2262-6000 Fax : 0-2249-8337
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
5. Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
6. Chevron Offshore (Thailand) Ltd.
บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จ�ำกัด
7. Chevron Pattani, Ltd.
บริษัท เชฟรอน บล็อก บี 8 32 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
8. Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd.
บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
9. Chevron Petroleum (Thailand) Ltd.
บริษัท Chevron Blocks 5 & 6 Ltd.
10. Chevron Blocks 5 & 6 Ltd.
บริษัท Chevron Overseas Petroleum (Thailand) Ltd.
11. Chevron Overseas Petroleum Thailand Ltd.
บริษัท B8/32 Partners Ltd.
12. B8/32 Partners Ltd.
อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า
Tower III, SCB Park Plaza
19 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19 Ratchadapisek Road
โทรศัพท์ : 0-2545-5555 โทรสาร : 0-2545-5554, 0-2545-5352
Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : 0-2545-5555 Fax : 0-2545-5554, 0-2545-5352
บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชัน่ แอนด์ โพรดักชัน่ โคราช อิงค์   13. ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
ชั้น 11 3195/16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
11th 3195/16, Rama IV Road, Kwang Klong Toey,
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Khet Klong Toey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2262-4000, 0-2661-3100 โทรสาร : 0-2262-4805
Tel : 0-2262-4000, 0-2661-3100  Fax : 0-2262-4805
บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
14. KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.
บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ จี10 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
15. KrisEnergy G10 (Thailand) Limited
บริษัท นงเยาว์ จี11 (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
16. Nong Yao G11 (Thailand) Limited
ชั้น 7 แอทธินี ทาวเวอร์
7th Floor, Athenee Tower
63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
63 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2309-5799 โทรสาร : 0-2309- 5798
Tel : 0-2309-5799 Fax : 0-2309- 5798
มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด
17. Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
บริษัท โมเอโกะ ไทยแลนด์ จ�ำกัด
18. Moeco Thailand Co., Ltd.
บริษัท โมเอโกะ ไทย ออยล์ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
19. MOECO Thai Oil Development Co., Ltd.
บริษัท สยาม โมเอโกะ จ�ำกัด
20. Siam Moeco Co., Ltd.
ชั้น 31 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
31st Floor, Q House Lumpini Building
1 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek Khet Sathorn,
1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-7520 โทรสาร : 0-2677-7527
Tel : 0-2677-7520 Fax : 0-2677-7527
บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)
21. CEC International, Ltd. (Thailand Branch)
ชั้น 39 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ห้อง 3901-3904
39th Floor, Exchange Tower, Unit 3901-3904
388 Sukhumvit Road, Kwang Klongtoey, Khet Klongtoey,
388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2610-0555 โทรสาร : 0-2610-0541
Tel : 0-2610-0555 Fax : 0-2610-0541
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22. บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.
23. Tap Energy (Thailand) Pty Ltd.
ชั้น 2 อาคารซันทาวเวอร์ส บี, ห้อง บี 205
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2617-6107 โทรสาร : 0-2617-6104
24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

Petroleum Concessionaires in Thailand

22. Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.
23. 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
บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด  
24. Orange Energy Limited
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 Energy complex, Building A,
ชั้น 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
6th, 19th-36th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Kwang Chatuchak,
Khet Chatuchak, Bangkok 10900
กรุงเทพฯ 10900
Tel : 0-2537-4000, 0-2537-4376 Fax : 0-2537-4308
โทรศัพท์ : 0-2537-4000, 0-2537-4376 โทรสาร : 0-2537-4308
บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
25. Eco Orient Energy (Thailand) Limited
บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
26. Eco Orient Resources (Thailand) Limited
อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น12 ห้อง 1203
12th Floor, Rasa Tower II,Unit No.1203,
555 Phaholyothin Road, Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak,
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-1126-9 โทรสาร : 0-2937-1130
Tel : 0-2937-1126-9 Fax : 0-2937-1130
บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด
27. Pan Orient Energy (Siam) Limited
อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น17 ห้อง 1702
17th Floor, Rasa Tower II,Unit No.1702,
555 Phaholyothin Road, Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak,
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-1138-40 โทรสาร : 0-2937-0841
Tel : 0-2937-1138-40 Fax : 0-2937-0841
บริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
28. MP B5 (Thailand) Limited
บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
29. MP G1 (Thailand) Limited
บริษัท เอ็มพี จี6 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
30. MP G6 (Thailand) Limited
บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
31. MP G11 (Thailand) Limited
ชั้น 31 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
31st Floor, Shinawatra Tower III
1010, Vibhavadi Rangsit Road, Kwang Chatuchak
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
Khet Chatuchak, Bangkok 10900
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 0-2792-9777 Fax : 0-2792-9742, 0-2792-9741
โทรศัพท์ : 0-2792-9777 โทรสาร : 0-2792-9742, 02-792-9741
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)  
32. PTT Exploration and Production Public Company Limited
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
33. PTTEP International Limited
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จ�ำกัด
34. PTTEP Siam Ltd.
บริษัท ปตท.สผ.จี7 จ�ำกัด
35. PTTEP G7 Limited
บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด
36. PTTEP SP Limited
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 Energy complex, Building A,
ชัน้ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
6th, 19th-36th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Kwang Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2537-4000 โทรสาร : 0-2537-4333, 0-2537-4444
Tel : 0-2537-4000 Fax : 0-2537-4333, 0-2537-4444
บริษัท พลังโสภณ จ�ำกัด  
37. Palang Sophon Limited
ชั้น 21 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ.
21st Floor, Bangkok Insurance /Y.W.C.A.
25 South Sathorn Road, Kwang Tungmahamek Khet Sathorn,
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-4177 โทรสาร : 0-2677-4176
Tel : 0-2677-4177 Fax : 0-2677-4176
บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (อีแอนด์พี) ลิมิเต็ด
38. Ophir Thailand (E&P) Limited
บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด
39. Ophir Thailand (Bualuang) Limted
ชั้น 28 ห้อง 2802 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
28th Floor, Unit 2802, Q House Lumpini Building
1 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek
1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Khet Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2620-0800 โทรสาร : 0-2620-0820
Tel : 0-2620-0800 Fax : 0-2620-0820
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40. บริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
40. Yanchang Petroleum (Thailand) Co., Ltd.
ชั้น 16 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล
16th Floor, Rungrojthanakul Building
44/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
44/1 Ratchadapisek Road, Kwang Huaykwang, Khet Huaykwang,
โทรศัพท์ : 0-2643-0402-3 โทรสาร : 0-2643-0400
Bangkok 10310
Tel : 0-2643-0402-3 Fax : 0-2643-0400
41. บริษัท ซิโน-ยู เอส ปิโตรเลียม อิงค์
41. Sino-U.S. Petroleum Inc.
42. บริษัท Central Place Company Ltd.
42. Central Place Company Ltd.
43. บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
43. CNPCHK (Thailand) Limited
44. บริษัท ไทย ออฟชอร์ ปิโตรเลียม จ�ำกัด
44.  Thai Offshore Petroleum Ltd.
45. บริษัท Sino-Thai Energy Ltd.
45. Sino-Thai Energy Ltd.
ชั้น 22 เลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
22nd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/94 Ratchadapisek Road, Kwang Klongtoey Khet Klongtoey,
193/94 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2260-6181-3 โทรสาร : 0-2258-9926
Tel : 0-2260-6181-3 Fax : 0-2258-9926
46. บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์
46. Total E and P Thailand
ชั้น 12 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
12th Floor, Asia Center Building
173/5 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn
173/5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร zกรุงเทพฯ 10120
Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2036-6688 โทรสาร : 0-2163-6372
Tel : 0-2036-6688 0-Fax : 0-2163-6372
47. TPI Refinery (1997) Company Limited
47. บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันทีพีไอ (1997) จ�ำกัด
26/56 Chan Tat Mai Road
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่
Kwang Tungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร : 0-2213-1035, 0-2213-1038
Tel : 0-2213-1039, 0-2285-5090 Fax : 0-2213-1035, 0-2213-1038
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