หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2936 1429-40 ตอ 201-209
โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th
Website : www.ic.or.th

สำนักงานในตางประเทศ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค หอง 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ถ.ศรีวชิ ยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, P.R.C.
Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620 E-mail: beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal
Republic of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230 Fax: +49 (0) 69 9291 2320
E-mail: fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General Room 1216-1218,
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C.
Tel: +86 20 8333 8999 Ext: 1216-18, +86 20 8387 7770
Fax: +86 20 8387 2700 E-mail: guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor,
Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199
Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A.
Tel: +1 (0) 212 422 9009 Fax: +1 (0) 212 422 9119 E-mail: nyc@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th
SEOUL : thThailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18 Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga,
Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997
E-mail: seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board ofth Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General 15 Floor, Crystal Century Tower,
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th

www.boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment,
Taipei Office
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road,
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor,
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan
Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th

www.boi.go.th
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และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สำนกงานคณะกรรมก

หากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ
ใหญ
ญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริริมกา
การลงทุน หรือบีโอไอ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิ
ศ ฐ ิจการลงทุน
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รวมบริการของรัฐ...
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
เลขาธิการฯ
นางหิรัญญา สุจินัย
ที่ปรึกษาดานการลงทุน
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชยั รองเลขาธิการฯ
นายพสุ โลหารชุน
รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการฯ
และที่ปรึกษาประจำ
กองบรรณาธิการ
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นางวราภรณ เฉยสอาด
บรรณาธิการบริหาร
นางบุษยาพร วิริยะศิริ
หัวหนากองบรรณาธิการ
ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ วงษเกษม
นางสาวสุนันทา อักขระกิจ
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ผานปใหมไปไดไมนาน เขาสูชวงครึ่งหลังของปอีกแลว เวลาเปน
สิ่งสำคัญที่กำหนดเงื่อนไขในชีวิตหลายๆ อยาง เปนสิ่งที่ผานแลวผานเลย
ฉะนั้นจึงตองใชเวลาทุกนาทีอยางคุมคา
ในฉบับนี้ จึงไดนำเสนอบริการเพื่อการลงทุนจากภาครัฐ เนื่องจาก
ที่ ผ า นมาการติ ด ต อ กั บ หน ว ยงานต า งๆ ต อ งเดิ น ทางไปในหลายแห ง
ทำใหตองสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรอื่น จึงมีการรวบรวมหนวยงานที่
เป น ศู น ย ร วมการให บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ที่ แ น น อนต อ งมี บี โ อไอและ
หนวยงานอื่นที่เปดใหบริการอีก 20 หนวยงาน โดยเปนที่รวมหนวยงาน
ถึง 10 กระทรวง ในชื่อศูนยประสานการบริการเพื่อการลงทุน หรือ OSOS
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ตั้งอยูบริเวณสี่แยกสามยาน
นอกจากนี้ยังไดรวบรวมบริการจากภาครัฐ ที่นารู ไมวาจะเปน
การนิคมฯ โลจิสติกส การไฟฟาฯ การพลังงาน เปนตน เพือ่ ใหขอ มูลเบือ้ งตน
แกผปู ระกอบการ และผูท สี่ นใจไวในฉบับนีเ้ ลมเดียว ทำใหเปนทางเลือกหนึง่
ที่จะประหยัดเวลา ในการคนหา อยางที่กลาวมาแลววาเวลา...สำคัญ

นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ดร.บงกช อนุโรจน
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล
นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
นางสาววันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน
นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส
นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก
นายอิสระ อมรกิจบำรุง
นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย
นางสาวศัลยา อักษรมัต
นายธรรมรัตน รัตนพันธ
นางสาวณภัทร ทัพพันธุ
นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
นางสาวชอแกว ประสงคสม
นางสาวอุทัยวรรณ เดชณรงค
นางสาววริสรา พึ่งทองหลอ
นางสาวธนาวดี คุวสานนท
นางสาวยอดกมล สุธีรพจน
นายธีระพงษ อติชาตนานนท
นางสาวสุวิดา ธัญวงศ
นายสถาปนา พรหมบุญ
นางสาววันทนา ทาตาล
นายรุงฤทธิ์ มณีไทย
นายวุฒิชัย ภิสชั เพ็ญ
นางสาวรัชนีกร ไพยชำนาญ
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ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
: 0 2537 8111 ตอ 4990-1, 5521
โทรสาร
: 0 2537 8177
E-mail
: head@boi.go.th
Homepage
: www.boi.go.th
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บริษัท เกรย แมทเทอร จำกัด
21/61-62 RCA โซน C ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
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บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน

กรองกนก มานะกิจจงกล

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
(One Start One Stop Investment Center: OSOS)

ที่ผานมานักธุรกิจทั้งไทยและตางชาติจำเปนตองติดตอ ขอใบอนุญาตหรือใบรับรองตางๆ จากทางราชการ
หลายหนวยงาน กฎระเบียบและขั้นตอนคอนขางยุงยากซับซอน ทำใหไมไดรับความสะดวก มีตนทุนที่สูงขึ้น
และมีบางกรณีที่มีผลทำใหการลงทุนลาชาไมเปนไปตามแผนงาน
เพื่อใหนักธุรกิจสามารถเริ่มตนประกอบธุรกิจไดเร็วขึ้น จึงไดมีนโยบาย
จากรัฐบาล เห็นควรจัดใหมีหนวยงานที่เปนศูนยกลางอำนวยความสะดวกแก
นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานที่แหงเดียว ในลักษณะของศูนยบริการรวมของ
หลายกระทรวง หลายหนวยงานรัฐ ที่สามารถเชื่อมโยงการใหบริการและอำนวย
ความสะดวกแกนักลงทุน ทั้งที่ไดรับและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน อันจะ
เปนการเสริมสรางภาพลักษณและบรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศไทย

สะดวก ไมวาจะเดินทางดวยรถยนตสวนตัว
รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟา BTS และ
รถไฟฟาใตดิน สำหรับรถไฟฟาใตดินใหลงที่
สถานีสามยาน หรือหากมาโดยรถไฟฟา BTS
สามารถเปลี่ยนเสนทางมาขึ้นรถไฟฟาใตดิน
ไดที่สถานีสุขุมวิท หรือสีลม

จึงไดมีการจัดตั้ง “ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน หรือ One Start
One Stop Investment Center: OSOS” ขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดตั้งศูนยประสานการบริการดานการลงทุน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8
กันยายน 2552 เริ่มเปดใหดำเนินการตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 โดยการ
บริหารงาน จัดการและดำเนินการภายใตหนวยงานของบีโอไอ

จากความเห็ น ของนั ก ลงทุ น หลายๆ
ทานแลว ถือวาสะดวกสบายเปนอยางมาก
เนื่องจากหลายๆ บริษัทมีสำนักงานตั้งอยูใน
ยานนี้ หรือแมแตนักลงทุนจากตางประเทศที่
จะมาศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจ ก็มักจะ
เลือกพักในโรงแรมละแวกนี้ ซึ่งสามารถนั่ง
รถไฟฟาตรงมาไดเลย สำหรับตัวสถานที่นั้น
ก็มีความสวยงามทันสมัย สบายตาไมแออัด
ไมมสี งิ่ รบกวน ชวยในการเสริมสรางบรรยากาศ
ในการหารือใหเปนไปอยางราบรื่น

¡ÒÃ¤Á¹Ò¤ÁÊÐ´Ç¡
OSOS ตั้งอยูใจกลางเมือง ศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ณ อาคารจัตุรัส
จามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน ทำใหการเดินทางมาที่ OSOS คอนขาง
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นักลงทุนทั้งไทยและตางชาติ
ทั้งที่ ไดและไม ไดรับการสงเสริมการลงทุน
สามารถขอรับบริการจาก
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุนได

อี ก ทั้ ง ยั ง ได จั ด เตรี ย มสิ่ ง พิ ม พ เ ป น
ภาษาตางๆ เชน ทัง้ ภาษาอังกฤษ ภาษาญีป่ นุ
และภาษาจี น พร อ มโทรทั ศ น ไ ว ส ำหรั บ ให
นักลงทุนไดอานหรือรับชมระหวางที่ตองรอ
ติดตอกับเจาหนาที่อีกดวย

ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ
นักลงทุนทั้งไทยและตางชาติ ทั้งที่ไดและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
ไมวา จะเปนนักลงทุนรายใหมหรือนักลงทุนเดิมทีป่ ระสงคจะขยายกิจการ สามารถ
ขอรับบริการจากศูนยประสานการบริการดานการลงทุนได
ที่ ผ า นมามี ทั้ ง นั ก ลงทุ น ที่ นั ด หมายมาล ว งหน า ผ า นทางอี เ มล สามารถ
สอบถามกับเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ทำใหไดรับทราบขอมูลอยาง
ครบถวน และหากเขามายัง OSOS โดยมิไดนัดหมาย จะมีเจาหนาที่ประสาน
เพื่อเชิญเจาหนาที่ใหคำปรึกษาตามความตองการ

¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹
พืน้ ทีส่ ว นโถงกลาง ประกอบดวย สวนตอนรับและใหคำปรึกษา คลีนคิ มาตรา
67 (Clinic Section 67) ไดจัดนัดหมายใหคำปรึกษากับโครงการตางๆ และสวน
PC Counter สำหรับใหนักลงทุนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ไดจัดเครื่อง
คอมพิวเตอรไว 3 เครื่อง ทั้งนี้ หากนำเครื่องคอมพิวเตอรมาเอง สามารถใช
บริการอินเทอรเน็ต WiFi ไดฟรีครั้งละ 2 ชั่วโมง
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สำหรับนักลงทุนที่มาเปนหมูคณะ มี
หองประชุมขนาด 12, 20 และ 50 ที่นั่งไว
บริการ
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การมาติดตอในเบื้องตนของการขอรับ
การสงเสริมการลงทุนกับทาง OSOS จะไดรบั
ความสะดวกมาก โดยนักลงทุนนอกจากจะ
ไดรบั บริการจากเจาหนาทีข่ องบีโอไอแลว ยังมี
บริการอื่นจากเจาหนาที่ของ 20 หนวยงานใน
10 กระทรวงทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุน ทีพ่ รอม
ใหคำปรึกษาและบริการขอมูล ณ จุดเดียว
นอกจากนี้ยังมีหองประชุมขนาด 4 - 6 ที่นั่ง ไวรองรับการใหบริการนัก
ลงทุนกลุมยอยอีกดวย

¢Íºà¢μ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
หัวใจสำคัญของ OSOS ก็คอื การบริการ ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แตการใหคำปรึกษา
เกีย่ วกับการดำเนินธุรกิจ การใหคำแนะนำเกีย่ วกับการขอใบอนุญาตตางๆ รวมถึง
การรับเรื่องการขอใบอนุญาตบางประเภท เชน การขอรับการสงเสริมการลงทุน
การขอใบอนุญาตโรงงาน การขึน้ ทะเบียนกองทุนประกันสังคม ตลอดจนการอนุมตั ิ
อนุญาตในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว การขอมีเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน

การมาติดตอจะไดรับความสะดวกมาก
โดยนักลงทุนนอกจากจะไดรับบริการ
จากเจาหนาที่ของบีโอไอแลว
ยังมีบริการอื่นจากเจาหนาที่ของ 20 หนวยงาน
ใน 10 กระทรวงที่เกี่ยวของกับการลงทุน
สำหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของจัดสงเจาหนาที่มารวมให
บริการรวม 21 หนวยงาน จาก 10 กระทรวง ไดแก

1) ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ
• กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล ครอบคลุมการใหคำปรึกษาการจดทะเบียน
บริษัท ตั้งแตการจัดตั้ง แกไขเปลี่ยนแปลง เลิกกิจการ เฉพาะ
นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังบริการ
ออกหนังสือรับรอง และสำเนาเอกสาร งบการเงิน บัญชีผูถือหุน
บริการใหการรับคำขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล เพื่อสงตอใหฝาย

ทัง้ นีศ้ นู ยบริการวีซา และใบอนุญาตทำงาน
ไดยายจากอาคารรสา ทาวเวอร 2 พหลโยธิน
มาให บ ริ ก ารในชั้ น 18 ซึ่ ง เป น ชั้ น เดี ย วกั น
ถื อ เป น การอำนวยความสะดวกเพิ่ ม เติ ม ให
กับนักลงทุน เวลาที่มีคำถามที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานดังกลาว สามารถพบกับหนวยงาน
ดังกลาว เพื่อขอคำปรึกษาไดทันที
นอกจากจะใหบริการเปนภาษาไทยแลว
ยังจัดใหมีลามบริการภาษาอังกฤษ ญี่ปุนและ
จีนประจำอยูที่ OSOS ดวย ดังนั้นเวลาที่มี
คำถามจากนักลงทุนสงมาทางอีเมลเปนภาษา
อังกฤษ ญีป่ นุ หรือจีน ลามก็สามารถใหบริการได
เชนเดียวกัน โดยการใหบริการจะแปลคำถาม
ที่ไดรับเปนภาษาไทย และนำคำถามนั้นไปหา
คำตอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และนำมา
แปลกลับเปนภาษาตนเรื่อง สงตอบกลับไป
ทางอีเมลใหกับนักลงทุนไดดวย ซึ่งถือเปน
บริการที่คอนขางครบวงจร
จองชื่ อ นิ ติ บุ ค คลตรวจสอบ
อนุ มั ติ แ ละแจ ง ผลการจองชื่ อ
ใหทราบในระยะเวลาประมาณ
1 ชั่วโมง
- การขอใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว ครอบคลุม
ถึ ง ธุ ร กิ จ ใดต อ งขออนุ ญ าต
ในการประกอบธุ ร กิ จ ของคน
ตางดาว (ตามบัญชีทา ย พ.ร.บ.
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การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542) และแนวทางการ
ขออนุญาต

คำขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู มี
สิ ท ธิ์ ท ำรายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

2) ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
• กรมสรรพากร ใหบริการ การขอมีเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 6) ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹
การจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ การจดทะเบียนภาษีธรุ กิจเฉพาะทาง
• กรมธุรกิจพลังงาน ใหบริการ
• กรมศุลกากร ใหคำปรึกษา เกีย่ วกับพิธกี ารศุลกากร การจัดประเภท
คำปรึกษาดานการขออนุญาต

•

พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร วี ธี ก ารประเมิ น ภาษี ข องสิ น ค า ล ว งหน า กั บ
ผูประกอบการที่ตองนำเขาสินคาหรือวัตถุดิบ
กรมสรรพสามิต ใหบริการ คำแนะนำเบื้องตนดานภาษีสรรพสามิต
ใหคำปรึกษาในการยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต

3) ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹
• กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหบริการ คำปรึกษาในการ

•

จำหนายเชื้อเพลิง
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ให
บริ ก าร คำปรึ ก ษาในการยื่ น
ขอสั ม ปทานป โ ตรเลี ย มใน
ประเทศไทย การยื่ น ขอสิ ท ธิ์
ให ผู เ ชี่ ย วชาญและช า งฝ มื อ
ชาวตางประเทศเขามาปฏิบตั งิ าน
ในกิจการปโตรเลียม

ปฏิบัติตามกฏหมายคุมครองแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม ใหบริการ คำปรึกษาในเรื่องหนาที่และ
สิทธิประโยชนของนายจาง ลูกจาง ผูป ระกันตน รับคำขอขึน้ ทะเบียน
กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

7) ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
• สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

4) ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ¹Í¡¨Ò¡ºÕâÍäÍ «Öè§ÍÂÙ‹ã¹â«¹
´ŒÒ¹Ë¹ŒÒáÅŒÇ ÂÑ§ÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹æ ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ÁÒÃ‹ÇÁãËŒºÃÔ¡ÒÃÍÕ¡ 3 áË‹§
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหบริการขอมูลและรับคำขอประกอบ

และยา ให บ ริ ก ารคำปรึ ก ษา
เรือ่ งอาหารและยา การรับคำขอ
อนุ ญ าตสถานที่ ยา อาหาร
เครื่องมือแพทย

กิจการโรงงาน และคำขอขยายกิจการโรงงาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ใหบริการคำปรึกษาใน
การยื่นคำขอสิทธิ์สำรวจและทำเหมืองแร การขอสิทธิ์สำรวจและ
ทำเหมืองแร
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหบริการขอมูลการลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรม การขอใชที่ดินในนิคมฯ สิทธิประโยชนทั้ง
ทางดานภาษีอากร และไมใชภาษีอากร รวมถึงการพิจารณาอนุญาต
นำชางฝมือ ผูชำนาญการตางดาว และครอบครัวเขามาและอยูใน
ราชอาณาจักรในกิจการที่ตั้งอยูในนิคมและเขตอุตสาหกรรม

8) ¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á
• กรมการขนสงทางบก ใหบริการ

5) ¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหบริการ คำแนะนำเกี่ยวกับ
การยื่ น คำขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว คำขอ
รับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก

•

•
•

ใหบริการคำแนะนำในการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ มด า นโครงการอุ ต สาหกรรม/นิ ค มอุ ต สาหกรรม
ประเภทและขนาดโครงการที่ ต อ งทำ EIA รั บ คำขอยื่ น ชำระค า
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คำปรึ ก ษาแนะนำเบื้ อ งต น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต
ประกอบการขนส ง ทั้ ง การ
ขนส ง ภายในประเทศและ
ขนสงระหวางประเทศ

9) ¡ÃÐ·ÃÇ§·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¡ÕÌÒ
• สำนักงานพัฒนาการทองเที่ยว
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10) ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â
• กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหบริการคำปรึกษางานบริการดาน

•
•

•

ผังเมือง คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางอาคารใหเปน
ไปตามกฎกระทรวงตางๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
กรมที่ดิน ใหบริการคำปรึกษา การรับโอนที่ดินและหองชุดของ
นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น การถื อ ครองที่ ดิ น และ
หองชุดของคนตางดาว
การไฟฟาสวนภูมภิ าค ใหบริการคำปรึกษาดานวิศวกรรม การเดินสาย
และติดตัง้ อุปกรณไฟฟา อัตราคาบริการการใชไฟฟา อัตราคาไฟฟา
รับเรื่องงานขยายเขตระบบจำหนาย 22 และ 33 เควี และระบบ
115 เควี ใหกับผูใชไฟประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
การไฟฟานครหลวง ใหบริการคำปรึกษาขอใชไฟฟา อัตราคาบริการ
การใชไฟฟา อัตราคาไฟฟา รับเรื่องการขอใชไฟฟาและสงตอให
ผูเกี่ยวของดำเนินการตอจนแลวเสร็จ

นักลงทุน มีความพึงพอใจ และเห็นวา
มีแนวคิดในการบูรณาการ
ตั้งแตสถานที่ ไปจนถึงการดำเนินงาน
ทำใหหนวยงานราชการของไทยดูเขาถึงไดงายขึ้น

•

การประปาสวนภูมภิ าค ใหบริการ
คำแนะนำ การขอติดตัง้ น้ำประปา
ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.
(73 จังหวัด ยกเวน กรุงเทพฯ
นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ)
รับคำรองการขอใชบริการจาก
นั ก ลงทุ น และผู ป ระกอบการ
โดยประสานงานใหในเบื้องตน
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก าร
ของ กปภ. ครอบคลุ ม พื้ น ที่
73 จังหวัด (ยกเวน กรุงเทพฯ
นนทบุรี และสมุทรปราการ)

¼ÅμÍºÃÑº
นักลงทุนที่เขามาใชบริการที่ OSOS
มีความพึงพอใจ ที่มีหนวยงานหลายหนวย
มารวมใหบริการอยูท เี่ ดียวกัน เห็นวา เปนศูนย
มีแนวคิดในการบูรณาการมาก ตั้งแตสถานที่
ไปจนถึงการดำเนินงาน ทำใหหนวยงานราชการ
ของไทยดูเขาถึงไดงา ยขึน้ ทำใหประหยัดเวลา
ในการเดิ น ทาง แทนที่ ต อ งเดิ น ทางไปพบ
เจาหนาที่ยังหนวยงานที่อยูในจุดตางๆ กัน
และรวมไปถึงระบบการบริการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกทีท่ นั สมัย นักลงทุนสวนใหญรสู กึ
พอใจ ทำใหสะดวกในการติดตอประสานงาน
ประหยัดเวลาและคาใชจาย

บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน
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อารีย งามศิริพัฒนกุล

ศูนยบริการวีซาและ

ใบอนุญาตทำงาน
จากการที่ผูนำรัฐบาลไดพบปะกับนักลงทุนทั่วโลก เพื่อที่จะคนหาวา
รั ฐ บาลไทยจะสามารถให บ ริ ก ารแก นั ก ลงทุ น ต า งประเทศได ดี ขึ้ น
อย า งไรบ า ง ประเด็ น สำคั ญ ที่ ไ ด ถู ก หารื อ อย า งต อ เนื่ อ งก็ คื อ
กระบวนการอันยืดเยื้อในการออกวีซา ใบอนุญาตทำงานและการ
ขออนุญาตกลับเขามาในราชอาณาจักร
การจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารวี ซ า และใบอนุ ญ าตทำงานขึ้ น นี้ ก็ เ พื่ อ รวมการ
อนุ ญ าตวี ซ า เพื่ อ อยู ใ นประเทศและการออกใบอนุ ญ าตทำงานให ค นต า งด า ว
สามารถทำงานในประเทศ เขามาอยู ณ ที่เดียวกันและใหจัดเปนบริการแบบเบ็ด
เสร็ จ (ONE STOP SERVICE) โดยการรวมการอนุ ญ าตออกวี ซ า เพื่ อ อยู
ในประเทศ และออกใบอนุญาตทำงานสำหรับคนตางชาติ ใหสามารถยื่นขอและ
รับอนุญาต ณ จุดเดียวกันไมตองไปติดตอหลายแหง โดยมอบหมายใหบีโอไอ
เปนผูดำเนินการ
พิธีเปดศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงานมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2540 ณ อาคารกลาสเฮาส ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก และเริ่มเปดใหบริการตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา
โดยในปจจุบนั ศูนยบริการวีซา ฯ ไดยา ยสถานทีท่ ำการเปนอาคารจัตรุ สั จามจุรี
ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2209 1100
โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
รวมการอนุญาตวีซาและการออกใบอนุญาตทำงาน
มาอยู ณ ที่เดียวกัน
กรกฎาคม 2553

¹âÂºÒÂà¾×èÍºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡Å§·Ø¹
เพื่ อ ให ก ารอนุ ญ าตให อ ยู ใ นประเทศ
และออกใบอนุ ญ าตทำงานแก ค นต า งด า ว
รวมกันอยู ณ จุดเดียวกันและตองใหเสร็จ
ภายใน 3 ชัว่ โมง โดยมุง เนนการบริการเฉพาะ
นักธุรกิจ นักลงทุน ผูช ำนาญการหรือผูเ ชีย่ วชาญ
รวมถึ ง นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี เจ า หน า ที่ ส ำนั ก งานผู แ ทน
สำนักงานภูมิภาค และผูสื่อขาวตางประเทศ
และอื่นๆ ภายใตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดตัง้ ศูนยบริการวีซา และใบอนุญาต
ทำงาน
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แบงสวนงานออกเปน 3 ฝาย คือ

1. ฝายบีโอไอ

2. ฝายวีซา

3. ฝายใบอนุญาตทำงาน

Ú

Ú

Ú

ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในด า นการ
อำนวยการต า งๆ โดย
เจาหนาที่จาก สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน เปนผูปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการอนุญาตใหอยู
ในประเทศและงานอื่นที่
เกี่ยวของโดยมีเจาหนาที่
จาก สำนักงานตรวจคน
เขาเมือง เปนผูป ฏิบตั งิ าน
ใชชอื่ วา กองกำกับการ 3
กองบังคับการกองตรวจ
คนเขาเมือง 1

ความรับผิดชอบ
ออกใบอนุ ญ าตทำงาน
และงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โ ด ย มี เ จ า ห น า ที่ จ า ก
กรมการจัดหางาน เปน
ผูป ฏิบตั งิ านใชชอื่ วา กลุม
งานพิจารณาอนุญาตการ
ทำงานของคนต า งด า ว
เพื่อสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น บีโอไอยังมีการปฏิบัติงานเสริมโดย
กลุมผูชำนาญการตางประเทศ ศูนยบริการ
ลงทุ น เพื่ อ อนุ ญ าตให ผู ไ ด รั บ การส ง เสริ ม
การลงทุนนำชางฝมือ ผูชำนาญการตางดาว
เขามาปฏิบัติในตำแหนงหนาที่ที่ไดรับอนุญาต

คุณสมบัติของคนตางดาวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน
ณ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
1. คนตางดาว ซึ่งเปนผูบริหาร ผูชำนาญการ หรือผูเชี่ยวชาญไดรับ
สิทธิพเิ ศษตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
และกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. คนตางดาว ซึ่งเปนผูบริหาร ผูชำนาญการ หรือผูเชี่ยวชาญและ
ขออนุญาตทำงานกับสถานประกอบการ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมี
ทุนจดทะเบียนชำระแลว หรือทุนดำเนินการตั้งแต 30 ลานบาท ขึ้นไป
3. คนตางดาว ซึ่งเขามาปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน ที่ไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการ
4. คนตางดาว ซึง่ เปนนักวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาคเอกชน
5. คนตางดาวที่เปนเจาหนาที่ธนาคาร สำนักงานวิเทศธนกิจ หรือ
สำนักงานผูแทนของธนาคารตางประเทศ ซึ่งไดรับการรับรองจากธนาคาร
แหงประเทศไทย
6. คนตางดาวที่ทำงานในสำนักงานผูแทนนิติบุคคลตางประเทศธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ หรือสำนักงานภูมภิ าคของบริษทั ขามชาติตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของตางดาว พ.ศ. 2542

7. คนตางดาวซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คนตางดาวซึ่งปฏิบัติงานประจำ
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
9. คนตางดาวซึง่ เขามาทำงานตาม
พันธกรณีที่รัฐบาลทำไวกับตางประเทศ
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สถิติผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
ในรอบ 5 ป (2548 - 2552)
ป

ฝายวีซา
(คน)

2548
2549
2550
2551
2552

34,278
33,442
37,661
38,668
38,597

ฝายใบอนุญาต ฝายชางฝมือบีโอไอ
ทำงาน (คน)
(คน)

33,202
26,261
29,762
29,413
28,529

13,125
13,373
14,703
14,455
13,449

รวม
(คน)

80,605
73,076
82,126
82,536
80,575

สถิติการเก็บคาธรรมเนียมในการทำวีซาและใบอนุญาตทำงาน
ในรอบ 5 ป (2548 – 2552 )
ป

ฝายวีซา
(บาท)

ฝายใบอนุญาต
ทำงาน (บาท)

รวม
(บาท)

2548
2549
2550
2551
2552

178,670,970
197,311,000
210,132,800
217,476,700
218,506,300

65,271,850
68,977,750
76,045,850
55,273,850
47,420,750

243,942,820
266,288,750
286,178,650
272,750,550
265,927,050

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ºÃÔ¡ÒÃ
• ½†ÒÂÇÕ«‹Ò
พ.ต.อ. โอฬาร พยัคฆาภรณ
ผูก ำกับการ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 สำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง

กรกฎาคม 2553

“ปจจุบนั การใหบริการในสวนของ กอง
กำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1
ณ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน ได
นำระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาใช ซึ่งกอใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ ว ความเป น ระเบี ย บ
เรียบรอย ตลอดจนเปนวิธีการใหบริการที่มี
ความโปรงใส เปนธรรมกับผูม าใชบริการ ระบบ
บัตรคิวดังกลาวไดแยกประเภทการใหบริการ
สำหรับคนตางดาวซึง่ ไดรบั การสงเสริมฯ
รวมทั้งคนตางดาวที่ไดรับสิทธิ์ตามกฎหมาย
พิเศษไวตางหากจากกรณีการขออยูตอ ฯ เพือ่
ธุรกิจ ทางฝายฯ ไดกำหนดเจาหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ไวเปนการเฉพาะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการ และไดมีแนวทางการลดจำนวน
เอกสารซึ่งใชประกอบในการยื่นคำขออนุญาต
ใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราว เพือ่ ให
เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย
ประหยั ด เวลาในการจั ด เตรี ย ม และเป น
มาตรการในการสงเสริมการลดภาวะโลกรอน
อีกทางหนึ่ง”

ไดมีแนวทาง
การลดจำนวนเอกสาร
ซึ่งใชประกอบในการ
ยื่นคำขออนุญาต
เพื่อใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด
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• ½†ÒÂãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹
นายธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์
หัวหนากลุมพิจารณาอนุญาตการทำงานคนตางดาวเพื่อสงเสริมการลงทุน
กรมการจัดหางาน

“การใหบริการออกใบอนุญาตทำงานจะเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
เนื่องจากจำนวนผูรับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น เดิมจะใหผูรับบริการเปนผูกดลำดับ
การรับบริการ แตเนื่องจากไดพบปญหาวามีผูรับบริการบางรายกดลำดับการรับ
บริ ก ารเกิ น ความจำเป น เป น เหตุ ใ ห ต อ งสู ญ เสี ย เวลาการเรี ย ก และผู เ ข า รั บ
บริการที่กดรับบริการแลวไมเขารับบริการเปนจำนวนมาก ซึ่งทำใหเสียเวลากับ
ขั้นตอนดังกลาวไปวันละกวา 1 ชั่วโมงทำงาน
จึงไดมีการปรับเปลี่ยนการใหบริการเปนการรอรับการบริการจากเจาหนาที่
โดยตรงเพื่อแกไขปญหาการสูญเสียเวลาดังกลาว โดยหากผูรับบริการรายใดไม
ไดรับความสะดวกสามารถแจงขอมูลโดยตรง ตอหัวหนากลุมพิจารณาอนุญาต
การทำงานของคนต า งด า วเพื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น หรื อ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท
0 2209 1100 ตอ 1186”

• ½†ÒÂºÕâÍäÍ
น.ส. อารีย งามศิริพัฒนกุล
ผูอำนวยการกลุมผูชำนาญการตางประเทศ บีโอไอ

เพื่อปรับปรุงบริการผูมาติดตอใหรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะนี้การนำชางฝมือ
ผูชำนาญการเขามาในประเทศ ฝายบีโอไอจึงไดมีการลดระยะเวลาทำงานใน

เพื่อปรับปรุงบริการ
ผูมาติดตอใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
ฝายบีโอไอจึงไดมีการลด
ระยะเวลาทำงานในหลายๆ เรื่อง
หลายๆ เรื่อง เชน การอนุมัติตำแหนง การ
บรรจุบุคคล การขยายตำแหนงและตออายุ
จากกำหนดเดิ ม 40 วั น ทำการ ลดลงเป น
อนุ มั ติ ต ำแหน ง 5 - 20 วั น ขึ้ น อยู กั บ
ตำแหน ง ที่ ข ออนุ มั ติ การบรรจุ บุ ค คล ลด
เวลาจาก 10 วั น ทำการเป น 5 วั น ทำการ
การขยายตำแหนงและตออายุ ลดเวลาจาก
40 วันทำการเปน 15 วันทำการ นอกจากนี้
ยังมีการปรับลดเอกสารที่ตองยื่นในบางเรื่อง
ซึ่งถือวามากเกินความจำเปน

¡ÒÃà»´ª‹Í§·Ò§¾ÔàÈÉÊÓËÃÑº
¹Ñ¡Å§·Ø¹ªÒÇμ‹Ò§ªÒμÔ
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
ไดรวมมือกับกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานแหงชาติ ในการเปดชองทาง
พิเศษเพือ่ ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง สำหรับ
ผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีไ่ ดรบั การสงเสริมฯ
โดยไดเปดใหบริการตัง้ แตวนั ที่ 14 พฤษภาคม
2551 เปนตนมา รวมจนถึงเดือนเมษายน 2553
ผูใชสิทธิ์รวม 625 คน

บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)

นิคมอุตสาหกรรมไทย :

หนทางสูการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอยางยั่งยืน

ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ทั้งยังมีความสำคัญตอการ
จางงานในประเทศ เปรียบไดกับโซขอกลางของระบบเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับภาคแรงงาน
และภาคการสงออกอยางเหนียวแนน การกอตั้งหนวยงานเพื่อทำหนาที่กำกับดูแลนโยบาย รวมถึงขับเคลื่อน
กลไกตางๆ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยใหเขมแข็งจึงสำคัญยิ่ง
ยอนกลับไปเมือ่ ป 2522 ไดมกี ารออกพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เพื่อทำการจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ขึ้นเปน
ครั้งแรก โดยมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมภายใตชื่อยอ
วา “กนอ.”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ตั้ ง หลายประการ ตั้ ง แต ก ารจั ด หาที่ ดิ น ที่
เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นที่จะ

เปนประโยชน ดำเนินการปรับปรุงที่ดินเพื่อ
ให บ ริ ก าร ไปจนถึ ง การจั ด สิ่ ง อำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานรวมทัง้ สาธารณูปโภค
ตางๆ ใหแกผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
จากจุดเริ่มตนดังกลาว กนอ. ไดเขา
มามี บ ทบาทสำคั ญ ในการพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง
“นิ ค มอุ ต สาหกรรม” โดยเริ่ ม แรกมี นิ ค ม
อุตสาหกรรมเพียง 1 แหงคือ นิคมฯ บางชัน
ปจจุบัน กนอ. มีนิคมฯ ที่เปดดำเนินการแลว
42 นิ ค มฯ ใน 15 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
ประกอบดวย นิคมฯ ที่ กนอ. ดำเนินการเอง
จำนวน 11 นิคมฯ และนิคมฯ ทีร่ ว มดำเนินงาน
กับผูประกอบการเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย
จำนวน 31 นิคมฯ
พื้ น ที่ ส ำหรั บ ประกอบอุ ต สาหกรรม
โดยรวม 102,839 ไร ประกอบด ว ยเขต

กรกฎาคม 2553
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เมืองไทยนัน้ จำเปนตองอาศัยนโยบายภาครัฐ
และความรวมมือจากทุกฝาย

อุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป (General Industrial Zone) และเขตประกอบการเสรี
(I-EA-T Free Zone) สถานประกอบการกวา 3,000 โรงงาน และมีการจางงาน
กวา 430,000 คน

¨Ò¡¡ŒÒÇáÃ¡ ÊÙ‹¡ŒÒÇãËÁ‹áË‹§¡ÒÃà»š¹àÁ×Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§¹ÔàÇÈ¹
ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูสังคมการลดการผลิตสารคารบอนใหนอยที่สุด
ซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางมาก เราพูดถึงวิถีชีวิตสมัยใหม
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมกันมากขึน้ ทัง้ ในนิคมฯ และเมืองทีน่ คิ มฯ ตัง้ อยู จนเกิด
คำวา “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco-industrial Town)” ขึ้น ซึ่งมีผูใหนิยาม
หรือความหมายของคำดังกลาว ไวอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ
กลาวโดยสรุปคือ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน มีลักษณะเปนระบบธุรกิจ
ที่มีการรวมตัวกัน มีแนวทางการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
รวมกัน รวมถึงมีการสรางโอกาสทีจ่ ะนำเอาของเสียของอุตสาหกรรมหนึง่ มาใชเปน
วัตถุดิบในอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง เพื่อใหเกิดดุลยภาพในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคม อันจะนำมาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนนอนวาแนวคิดดังกลาวสอดคลอง กับแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยอยางยิ่ง แตการสรางนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนใหเกิดขึ้นไดใน

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
มีลักษณะเปนระบบธุรกิจที่มีการรวมตัวกัน
มีแนวทางการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรรวมกัน

นอกจากนีย้ งั ตองมีการศึกษา รวบรวม
ข อ มู ล และพั ฒ นาแนวคิ ด เพื่ อ การนำไปใช
งานจริง ซึง่ ในสวนนี้ กนอ. ไดเขามามีบทบาท
ทั้งการริเริ่มวางแนวนโยบายการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน โดยมุง เนนใหเกิดการ
ดูแลสิง่ แวดลอมและสุขภาพชุมชน สวนรูปแบบ
การพัฒนาจะตองมีการกำหนดมาตรฐานการ
พัฒนา พรอมทั้งมุงเนนการสรางกระบวนการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อจัดทำ
แผนแม บ ทการพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน ใ นแต ล ะพื้ น ที่ ให ส อดคล อ งกั บ
ลักษณะและศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ
ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศนตามแผนของ กนอ. จะกระจายไปสู
ทั้ง 42 นิคมฯ ทั่วประเทศ ใหแลวเสร็จภายใน
10 ป (2553-2562) โดยแบงเปนระยะที่ 1
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนนำรอง
นิคมฯ 15 แหง ในป 2553 - 2557 ระยะที่ 2
การขยายและตอยอดพื้นที่ในการพัฒนา ป
2558 - 2562 ทั้งนี้จะมีการพัฒนาพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนแหงแรก

àÁ×Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§¹ÔàÇÈ¹
ÁÔμÔ·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø¹
เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน เป น
เครื่ อ งมื อ อั น หนึ่ ง ที่ จ ะทำให เ กิ ด การลงทุ น
พั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม ใ น
ประเทศไทย เพื่อใหสอดรับกับการปรับตัวสู
ความพร อ มรั บ มื อ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง
ของโลก ซึ่ ง ผลตอบแทนที่ นั ก ลงทุ น หรื อ
ผูประกอบการจะไดรับนอกเหนือจากความ
กาวหนาอยางตอเนือ่ ง ของการพัฒนาเทคโนโลยี
พรอมระบบการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
แลว ผูประกอบการยังจะไดรับ “ตนทุนทาง
สังคม” เพิ่มขึ้น
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โดย กนอ. มีความพรอมรองรับการ
ดำเนินการภายใตแนวคิดดังกลาว จากการที่
ไดมีการปรับรูปแบบการใหบริการ ขอกำหนด
รวมถึ ง มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ
บางประการของกฎหมาย และตราเป น
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 เพื่อให
สอดคลองกับพันธกรณีวาดวย ความตกลง
ขององค ก ารการค า โลก (World Trade
Organization: WTO) เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให
กฎหมายดั ง กล า วเป น กลไกในการเพิ่ ม พู น
ศักยภาพ และสมรรถนะในการดำเนินธุรกิจ
ของนั ก ลงทุ น และผู ป ระกอบการในนิ ค ม
อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งตนทุนตัวนี้จะทำหนาที่เปนเครื่องปองกันผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
ทีเ่ กิดจากความเปลีย่ นแปลงทางสังคม กฎหมาย และการบริหารงานภาครัฐ นำมา
ซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของธุรกิจ กนอ. จึงเรงผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนเพือ่ เปนการเพิม่ มูลคาการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมไทย

กนอ. เรงผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาการลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรมไทย
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ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ¢Í§ ¾.Ã.º. ¡¹Í. (©ºÑº·Õè 4)
¾.È. 2550
1. จำแนกนิคมอุตสาหกรรมออกเปน 2 เขต
คือ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป และ เขต
ประกอบการเสรี ซึ่งกำหนดขึ้นแทนที่
เขตอุตสาหกรรมสงออก โดยไมกำหนด
เงื่อนไขการสงออกในเขตประกอบการ
เสรี เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีวา
ดวย ความตกลงขององคการการคาโลก
2. กำหนดใหสามารถประกอบกิจการบริการ
ในเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป และผูป ระกอบ
กิจการบริการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได
3. ผูป ระกอบการในเขตประกอบการเสรี จะ
ไดรับสิทธิประโยชนทางอากรเพิ่มเติม
4. ปรับปรุงขัน้ ตอนเพือ่ อำนวยความสะดวก
รวดเร็ว ในการประกอบการตางๆ ในเขต
ประกอบการเสรี
5. ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรม และการจัดสรรทีด่ นิ ใหเปนไป
อยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) และ การลงทุนในเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free
Zone)
สิ่งสำคัญอีกประการที่ผูลงทุนหรือผูประกอบการตองตัดสินใจ นั่นคือ การเลือก “พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม” สำหรับ
ประกอบการ อยางที่กลาวถึงในตอนตนวา พื้นที่ในนิคมฯ นั้น ประกอบดวยสองลักษณะคือ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General
Industrial Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) ซึ่งมีสิทธิประโยชนและโอกาสทางธุรกิจแตกตางกัน ดังนี้
General Industrial Zone

I-EA-T Free Zone

• การประกอบกิจการบริการตางๆ จะสามารถ • ผูประกอบการในเขตประกอบการเสรี จะไดรับสิทธิประโยชนโดยไมกำหนด
ดำเนิ น การในเขตอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปได เงื่อนไขการสงออกสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร และไดรับความสะดวก
กนอ. ไดอำนวยความสะดวกแกผูประกอบ มากขึ้นในการนำของหรือวัตถุดิบเขาไปในเขตประกอบการเสรี
อุ ต สาหกรรมในเขตอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป • ของที่ น ำเข า ไปในเขตประกอบการเสรี จะได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างอากร
โดยใหมีการบริการที่ครบวงจร และจำเปน เพิ่มขึ้น
ต อ การประกอบอุ ต สาหกรรม อาทิ การ
• ลดภาระอากร สำหรับการนำผลิตภัณฑออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อใช
บริการดานขนสง คลังสินคาศูนยฝกอบรม
หรือจำหนายในประเทศ โดยที่หากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้น มี
สถานพยาบาล ฯลฯ โดยผูประกอบการจะ
สวนผสมหรือสวนประกอบของวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเดิมไมมีสิทธิ์ได
สามารถถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ในเขต
คืนหรือยกเวนอากร ก็จะไดรับยกเวนไมตองนำราคาวัตถุดิบนั้นๆ มาคำนวน
อุตสาหกรรมทั่วไปได
ภาษีอากร
สิ ท ธิ ป ระโยชน ทั่ ว ไป (Non Tax) สำหรั บ • ผูประกอบการในเขตประกอบการเสรี ไดรับสิทธิประโยชนตาม พ.ร.บ. กนอ.
เชนเดิมดวย ดังนี้
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
สิทธิประโยชนทางภาษีอากร อาทิ การยกเวนอากรขาเขา และสงออก
• สิ ท ธิ ก ารถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ในนิ ค ม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ สวนประกอบ
อุตสาหกรรม
วัตถุดิบและของที่นำเขามาผลิตสินคา
• สิ ท ธิ ใ นการนำช า งฝ มื อ ต า งชาติ เ ข า มา
สิทธิประโยชนที่มิใชภาษีอากร (Non Tax) ประกอบดวย สิทธิในการเปน
ทำงาน พร อ มนำคู ส มรสและบุ ค คลใน
เจาของที่ดิน การนำชางเทคนิค ผูชำนาญการเขามาทำงาน การนำครอบครัว
อุปการะเขามาอยูในประเทศ
และผูอยูในอุปการะเขามาอยูในประเทศ และการโอนเงินตราตางประเทศ
• สิ ท ธิ ใ นการส ง เงิ น ตราต า งประเทศออก ออกนอกประเทศ
นอกประเทศ
ความสะดวกในการประกอบการ
• อำนวยความสะดวก ในการนำสินคาและวัตถุดิบเขามาในประเทศและเขาไป
ในเขตประกอบการเสรี เพื่อผลิตสินคาหรือเพื่อการคาหรือบริการ โดยไม
ตองระบุความเปนเจาของ
• อำนวยความสะดวก ในการดำเนินการสงออกสินคาจากเขตประกอบการ
เสรีไปตางประเทศ ดวยการกำหนดใหการนำของหรือวัตถุดิบเขาไปในเขต
ประกอบการเสรี เพื่อการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด
ได รั บ ความสะดวกมากขึ้ น โดยมิ ต อ งขอหรื อ มี ใ บอนุ ญ าตนำเข า และการ
ควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมายอื่น ตลอดจนการประทับตรา
หรือเครื่องหมายใดๆ ทั้งนี้ไมรวมถึงกฎหมายศุลกากร
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รวมทั้ ง ช ว ยเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถใน
การประกอบการ และอำนวยความสะดวก
ทางการคาระหวางประเทศ

พ.ร.บ. กนอ. ฉบับลาสุด ยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผู พั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรม ให ส ามารถจั ด ตั้ ง เขตประกอบการเสรี ไ ด ส ะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยออกเปนประกาศคณะกรรมการ กนอ. แทนการตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา ทั้งยังเอื้อใหผูประกอบการสามารถปรับปรุงขั้นตอนการจัดสรร
ที่ดินใหดำเนินการไดรวดเร็วขึ้น อนุมัติโดยผูวาการ กนอ.ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ กนอ. กำหนด

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ à¾×èÍ·Ø¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹à»‚›ÂÁÈÑ¡ÂÀÒ¾
จากยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนวิสาหกิจ กนอ. ป 2553 - 2554 กนอ.
ไดมีการพัฒนาการใหบริการในสวนงานสนับสนุนผูประกอบการจากระบบ OSS
(One Stop Services Center) มาสูการใหบริการผานศูนย TSC (Total Solutions
Center) ในปจจุบนั โดยมีการใหบริการแกผปู ระกอบการทีค่ รบวงจรมากขึน้ ทัง้ กอน
ระหวางและหลังการลงทุนในนิคมฯ อาทิ ครอบคลุมบริการการลงทุน การบริการ
ฝกอบรม การบริการอนุมัติอนุญาตครบวงจรที่เพิ่มทางเลือกใหผูประกอบการ
ดวยระบบ e-paperless ทางขั้นตอนพิธีการศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวก
อีกระดับแกผูประกอบการ
ความรวมมือระหวางกรมศุลกากร และ กนอ. ในครั้งนี้ ถือเปนพัฒนาการ
การดำเนินงานและการสนับสนุนดานการบริการของหนวยงานภาครัฐครั้งสำคัญ
ที่จะชวยใหผูประกอบการลดระยะเวลา และคาใชจายในการนำเขา-สงออกสินคา

พันธกิจหลักในการพัฒนา
เนนความสมดุลทั้งดานการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ ความผาสุกของสังคม
กนอ. ทำใหทุกยางกาวของอุตสาหกรรมไทย
มี “ความมั่นใจ” มากยิ่งขึ้น
กรกฎาคม 2553

ความสำเร็จในการเชื่อมโยงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสระหวาง กรมศุลกากร และ
กนอ. จะชวยลดขั้นตอนการติดตอ ระหวาง
หนวยงานรัฐ และชวยยกระดับความสามารถ
ทางการแข ง ขั น และระบบโลจิ ส ติ ก ส ข อง
ประเทศไทยใหสูงขึ้นได รวมทั้งพัฒนาไปสู
ระบบ National Single Window ใหสำเร็จ
ตามเปาหมายที่รัฐบาลกำหนดไว พรอมนำ
ไปสู ก ารอำนวยความสะดวกทางการค า แก
ภาคเอกชนในอนาคตอีกดวย หากตองการ
ทราบรายละเอี ย ดการให บ ริ ก ารของศู น ย
TSC สามารถศึ ก ษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่
www.ieatsolution.com

àË¹×Í¡Ç‹Ò´ŒÇÂ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ ÊÙ‹ÃÒ¡°Ò¹
ÍÑ¹ÂÑè§Â×¹¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·Â
จากพันธกิจหลักในการพัฒนา สงเสริม
สนับสนุน บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและ
ทาเรืออุตสาหกรรม เพือ่ เปนฐานการผลิตและ
บริการ โดยจัดใหมสี าธารณูปโภค สาธารณูปการ
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เพื่อ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให กั บ
ผูประกอบการ โดยเนนความสมดุลทั้งดาน
การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ความผาสุก
ของสังคม
คุณภาพชีวติ ของชุมชน และสิง่ แวดลอม
ของ กนอ. ทำใหทกุ ยางกาวของอุตสาหกรรม
ไทย มี “ความมัน่ ใจ” มากยิง่ ขึน้ ภายใตกระแส
การแขงขันของเศรษฐกิจโลกที่รุนแรง การ
เรงสรางความพรอมทั้งดานทุน เทคโนโลยี
บุคลากร ควบคูไ ปกับความใสใจในสิง่ แวดลอม
ดังทิศทางที่ กนอ. มุง มัน่ จึงเปนสวนสำคัญที่
จะสรางความยัง่ ยืนใหแกอตุ สาหกรรมของไทย
ไดอยางแทจริง
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บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน

ปยะ อุดมกานตรง

โลจิสติกส
: ทาเรือของไทย

ทาเรือเปรียบเสมือนจุดรวมการขนสงสินคาทั้งทางบกและทางน้ำ มีการบริหารจัดการคลังสินคา และเคลื่อน
ยายสินคาไปสูผูรับปลายทาง จึงเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ทาเรือแบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร
1. ทาเรือชายฝงทะเล (Sea Port) ตั้งอยูตามแนวชายฝงทะเลของไทย
2. ทาเรือแมน้ำ (River Port) ตั้งอยูในแมน้ำ หรือปากแมน้ำที่มีความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ

·‹ÒàÃ×ÍªÒÂ½˜›§·ÐàÅ (Sea Port)
ทาเรือพาณิชยชายฝงทะเลที่สำคัญ สวนมากตั้งอยูบริเวณชายทะเลฝง
อ า วไทย รองลงมาเป น ชายทะเลฝ ง อั น ดามั น ท า เรื อ สำคั ญ และเป น ท า เรื อ ที่

บริหารจัดการโดยรัฐ ไดแก ทาเรือแหลมฉบัง
ทาเรือมาบตาพุด ทาเรือสงขลา ทาเรือภูเก็ต
ทาเรือระนอง รวมถึงทีจ่ อดทอดสมอเรือ บริเวณ
เกาะสี ชั ง สำหรั บ ท า เรื อ ชายฝ ง ของเอกชน
เชน ทาเรือประจวบ ทาเรือศรีราชาฮารเบอร
ทาเรือเคอรี่สยามซีพอรต เปนตน

• ·‹ÒàÃ×ÍáËÅÁ©ºÑ§
ท า เรื อ แหลมฉบั ง เป น ท า เรื อ ที่ อ ยู ใ น
ความดู แ ลของการท า เรื อ แห ง ประเทศไทย
ตัง้ อยูท ตี่ ำบลทุง สุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เปนทาเรือน้ำลึกหลักที่ใชในการขนสง
สินคาระหวางประเทศของไทย และใชรองรับ
เรือขนาดใหญที่ไมสามารถเขาเทียบทาเรือ
กรุงเทพได
มีความลึกรองน้ำประมาณ 14 เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประกอบดวย
ท า เรื อ รองรั บ สิ น ค า ตู ค อนเทนเนอร สิ น ค า
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เทกอง รถยนตเพื่อการสงออก สามารถรองรับเรือบรรทุกตูสินคาขนาดใหญ
(Post Panamax) ที่สามารถบรรทุกตูสินคาไดตั้งแต 5,000 ทีอียู ขึ้นไป

แนวคิดในการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
จะพัฒนาใหเปนทาเรือระดับโลก
โดยจะจัดตั้งศูนยอำนวยความสะดวกดานตางๆ
ท า เรื อ แหลมฉบั ง มี นิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง ตั้ ง อยู บ ริ เ วณพื้ น ที่
หลังทา สามารถเขาถึงทาเรือไดทั้งทางถนนและรถไฟ แนวคิดในการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบัง จะพัฒนาใหเปนทาเรือระดับโลก (World Class Port) โดยจะ
จัดตั้งศูนยอำนวยความสะดวกดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
• ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center)
• ศูนยตรวจสอบสินคากอนการขนสง (PDI: Pre-Delivery Inspection
Center)
• ศูนยกลางการซอมบำรุงตูสินคา (Hub of Container Care)
• ระบบบำบัดของเสียจากเรือสินคา (Reception Facility)
• ทาเทียบรถบรรทุก (Truck Terminal)
• ทาเทียบเรือชายฝง

การใหบริการออกเปน 2 ประเภท ตาม
ลักษณะการดำเนินงาน คือ
1) ทาเรือสาธารณะ (Public Terminal)
ประกอบด ว ยท า สำหรั บ เที ย บ
เรือสินคาทั่วไป (General Cargo
Berth) และท า เรื อ สิ น ค า เหลว
(Liquid Cargo Berth)
2) ท า เรื อ เฉพาะกิ จ (Dedicated
Terminal) เป น ท า เรื อ ที่ จ ำกั ด
ใหเฉพาะกลุมของผูประกอบการ
ตางๆ

• ·‹ÒàÃ×ÍÁÒºμÒ¾Ø´

• ·‹ÒàÃ×ÍÊ§¢ÅÒ

เปนทาเรือในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ตั้งอยูที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนทาเทียบเรือสินคา
เทกองโดยเนนใหบริการสินคาเหลวเปนหลัก วัตถุประสงคเพื่อรองรับสินคาจาก
อุตสาหกรรมตางๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี
ปุย และอืน่ ๆ มีความลึกรองน้ำประมาณ 8 - 12.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
สามารถเขาถึงทาเรือไดโดยทางถนนเทานั้น

เป น ท า เรื อ ของกรมเจ า ท า ซึ่ ง ได
สงมอบใหกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
เป น หน ว ยงานดู แ ลจั ด หาผลประโยชน ใ น
การบริ ห ารท า เรื อ โดยบริ ษั ท เจ า พระยา
ท า เรื อ สากล จำกั ด (CTIC) เป น ผู ไ ด รั บ
สัญญาสัมปทาน ตัง้ อยูท บี่ ริเวณปากทะเลสาบ
สงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา มีความลึกรองน้ำประมาณ 9 เมตร
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• ·‹ÒàÃ×Í¡ÃØ§à·¾
ทาเรือกรุงเทพ หรือมีชื่อเรียกอยาง
ไมเปนทางการวา ทาเรือคลองเตย ดำเนินการ
และบริหารโดยการทาเรือแหงประเทศไทย
อยูบนฝงซายของแมน้ำเจาพระยา หางจาก
ปากแมน้ำเจาพระยา 26 กิโลเมตร ใกลกับ
ศูนยกลางของกรุงเทพฯ มีความลึกรองน้ำ
ประมาณ 8.5 - 11 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง มี ก ารขนส ง เชื่ อ มโยงเข า ถึ ง ทั้ ง
ทางถนน ทางรถไฟ และระบบทางด ว น
สามารถรับเรือขนาดสูงสุดที่ความยาวไมเกิน
172 เมตร น้ำหนักบรรทุกไมเกิน 12,000
เดทเวทตัน กินน้ำลึกไมเกิน 8.2 เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถเขาถึงทาเรือดวยการขนสงทางถนนเทานั้น
ขนาดจำกัดของเรือที่สามารถเขาเทียบได เปนเรือที่มีความยาวไมเกิน 173 เมตร
น้ำหนักบรรทุกไมเกิน 12,000 เดทเวทตัน กินน้ำลึกไมเกิน 7 เมตร ประกอบดวย
ทาเทียบเรือสินคาตูคอนเทนเนอร จำนวน 1 ทา และทาเทียบเรือสินคาทั่วไป
จำนวน 2 ทา สินคาขาเขาที่สำคัญ ไดแก ปลาแชแข็ง สินคาขาออกที่สำคัญ
ไดแก ยางพารา

·‹ÒàÃ×ÍáÁ‹¹éÓ (River Port)
ทาเรือแมนำ้ ภายในประเทศมีจำนวนมาก สวนใหญตงั้ อยูร มิ แมนำ้ เจาพระยา
แมน้ำปาสัก แมน้ำบางปะกง แมน้ำทาจีน และแมน้ำแมกลอง นอกจากนี้ยังมี
ทาเรือที่เปนจุดเชื่อมโยงการขนสงสินคาในลำน้ำระหวางประเทศ 2 แหง คือ
ทาเรือเชียงแสน และทาเรือเชียงของ ที่แมน้ำโขง จังหวัดเชียงราย

ทาเรือกรุงเทพ ประกอบดวยทาเทียบเรือ
เขื่อนตะวันออก ทาเทียบเรือเขื่อนตะวันตก
หลักผูกเรือกลางน้ำคลองเตย หลักผูกเรือ
กลางน้ำบางหัวเสือ ทุนผูกเรือสาธุประดิษฐ
โดยท า เที ย บเรื อ เขื่ อ นตะวั น ออกใช ส ำหรั บ
ใหบริการตูสินคาเปนหลัก สวนทาเทียบเรือ
เขื่ อ นตะวั น ตก ใช ส ำหรั บ ให บ ริ ก ารสิ น ค า
ทัว่ ไป เก็บตูส นิ คาเปลา บรรจุสนิ คาเขาตู และ
เปดตูสินคาออกเพื่อสงมอบ

• ·‹ÒàÃ×ÍºÃÔàÇ³áÁ‹¹éÓ»†ÒÊÑ¡
แม น้ ำ ป า สั ก มี ท า เรื อ หนาแน น ในเขต
อำเภอทาเรือ และอำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โดยทาเรือที่อำเภอทาเรือ จะเปนการ
กระจายสินคาทางน้ำ ของสินคาที่สงมาจาก
จังหวัดใกลเคียงรวมถึงที่หางออกไปจนถึง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายชนิด เชน หิน
กอสรางจากจังหวัดสระบุรสี ง ไปพืน้ ทีภ่ าคกลาง
ตอนล าง มันสำปะหลั ง ขาวสาร ข า วโพด
จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสง
ไปตางประเทศ สินคาขาขึ้นเปน อาหารสัตว
ผลิตภัณฑปโตรเลียม สินคาเกษตร
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• ·‹ÒàÃ×ÍàªÕÂ§áÊ¹

สำหรับที่อำเภอนครหลวง มีสินคาทั้งขาขึ้นขาลอง สินคาขาขึ้นสวนใหญ
จะนำเขาจากตางประเทศ เชน ถานหิน แรเหล็ก ปุย สำหรับสินคาขาลอง สวนใหญ
เปนปูนซีเมนต ดินสำหรับถมที่ ขาวสารบรรจุถุง

• ·‹Òà·ÕÂººÃÔàÇ³áÁ‹¹éÓà¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ
อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง เปนบริเวณที่มีการขนสง และถายสินคา
หนาแนนที่สุดทางตอนเหนือของแมน้ำเจาพระยา สินคาที่ขนสงสวนใหญเปน
วัสดุกอสรางซึ่งเปนสินคาขาลอง นอกนั้นเปนผลิตภัณฑทางการเกษตรซึ่งมี
ปริมาณสินคาไมมาก
สำหรับชวงกลางของแมน้ำเจาพระยา บริเวณอำเภอบางปะอิน - บางไทร
จะเป น อี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ มี ก ารขนถ า ยสิ น ค า จำนวนมาก ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ท าง
การเกษตร วัสดุกอสราง ขาว และสินคาเบ็ดเตล็ด ซึ่งเปนสินคาขาลอง โดยขาขึ้น
จะเปนสินคาที่นำเขาจากตางประเทศ ไดแก แรเหล็ก ปุย

ทาเรือเชียงแสน เชียงราย เปดใหบริการเมื่อป 2546
เพื่อรองรับการเปดเสรี
และการขยายตัวทางการคาของประเทศ
ในโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจระหวาง
ไทย จีน ลาว และพมา
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ทาเรือเชียงแสนตั้งอยูริมฝงแมน้ำโขง
จังหวัดเชียงราย เปดใหบริการเมื่อป 2546
เพื่ อ รองรั บ การเป ด เสรี และการขยายตั ว
ทางการคาของประเทศในโครงการสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิ จ ระหว า ง ไทย จี น ลาว และ
พมา ชวยกระจายสินคาไปยังตอนใตของจีน
(มณฑลยู น นาน) และประเทศเพื่ อ นบ า น
ความสามารถของท า เรื อ รั บ เรื อ ได ข นาด
ไมเกิน 200 ตันกรอส ยาวไมเกิน 50 เมตร กิน
น้ำลึก 2 เมตร สินคาที่สงออกไปประเทศจีน
3 อันดับแรก คือ ลำไยอบแหง ยางรถยนต
และผงชูรส สวนสินคาขาเขาเปนแอปเปลสด
ไม แ ปรรู ป สาลี่ ส ด เมล็ ด ทานตะวั น และ
กระเทียม
การขนสงทางน้ำเปนรูปแบบการขนสง
ที่ประหยัดตนทุนที่สุด หากเปรียบเทียบกับ
การขนส ง รู ป แบบอื่ น ๆ ป จ จุ บั น ภาครั ฐ ได
พยายามพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้
เพราะการพัฒนาระบบขนสงทางน้ำรวมถึง
ทาเรือ จำเปนตองเกี่ยวของกับเครือขายอื่น
ในระบบ ไดแก กองเรือ อูเรือ รองน้ำ ความ
เชื่อมโยงของการขนสงทางน้ำ ทางถนน และ
ระบบราง ศูนยกระจายสินคา มีการบูรณการ
เชิงแนวคิดทุกภาคสวน รวมถึงปรับปรุงขอ
กฎหมาย ระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดผลใน
ทางปฏิบัติเร็วที่สุด
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บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน

ปยะวรรณ ขยันมาก

แผนสรางความตอเนื่องใหกับธุรกิจ
(Business Continuity Plan)
System) ระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงาน
สิทธิประโยชนดานเครื่องจักร (Electronic
Machine Tracking System : eMT) ระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สำหรั บ งานสิ ท ธิ ป ระโยชน
ดานวัตถุดิบ (Electronic Raw Materials
Tracking System : eRT) ระบบรายงานผล
การดำเนินการประจำป ตามแบบ ตส.310
(Project Monitoring System) เปนตน

หนึ่งในการจัดทำ
และพัฒนาระบบบริหาร
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ คือ แผนสราง
ความตอเนื่องในการดำเนินงาน
บีโอไอเปนหนวยงานที่สงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศไทย โดย
การใหสิทธิประโยชนตางๆ ทั้งในดานการยกเวนหรือลดหยอนภาษี
อากรและอื่ น ๆ การให ห ลั ก ประกั น แก โ ครงการลงทุ น ต า งๆ ที่ มี
คุณสมบัติตามเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อให
เกิดการลงทุนเพิม่ มากขึน้ รวมถึงการใหบริการอยางครบครัน เกีย่ วกับการดำเนิน
ธุรกิจแกนักลงทุน และผูสนใจ นับตั้งแตใหคำแนะนำแกนักลงทุน ในขั้นตอน
ขอรับการสงเสริมฯ และขอใบอนุญาตตางๆ การหาผูร ว มลงทุน ตลอดจนชวยเหลือ
นักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในตางประเทศ
ปจจุบันบีโอไอไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาชวย
สนั บ สนุ น การให บ ริ ก ารมากมาย อาทิ ระบบการยื่ น คำขอออนไลน (Online
Application) ระบบตรวจสอบสถานภาพเอกสาร (Document Tracking

นอกจากนี้ บีโอไอยังไดดำเนินการจัดทำ
และพัฒนาระบบบริหารการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบี โ อไอ จะเป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งและมี
เสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย มีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามที่กอใหเกิดความเสียหายแก
ขอมูลและทรัพยสินที่เกี่ยวของอยูในระดับที่
ยอมรับได ตลอดจนมีความสอดคลองและ
เปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
หนึง่ ในการจัดทำและพัฒนาระบบบริหาร
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
คือ แผนสรางความตอเนื่องในการดำเนินงาน
(Business Continuity Plan) สำหรับระบบ
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สารสนเทศหลักที่มีความสำคัญตอภารกิจ และการบริการของบีโอไอ เพื่อให
มั่นใจไดวาจะสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง
แผนการบริหารความตอเนื่องใหกับธุรกิจ (Business Continuity Plan)
ประกอบด ว ยการกำหนดขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห าร กำหนดและ
มอบหมายหน า ที่ ใ ห กั บ บุ ค คลต า งๆ หากมีี เ หตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น อาทิ ภั ย พิ บั ติ
วินาศกรรม และการประทวง ที่มีผลทำใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก แผนนี้ชวย
ทำใหการใชเวลา และการกูระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

¢Íºà¢μ¡ÒÃãªŒá¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁμ‹Íà¹×èÍ§ãËŒ¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องใหกับธุรกิจ บีโอไอไดวิเคราะห
และประเมินระบบสารสนเทศหลัก ที่มีความสำคัญตอภารกิจและการบริการ
พบวาระบบสารสนเทศซึ่งมีความสำคัญ และมีความจำเปนตองจัดทำแผนบริหาร
ความตอเนื่องใหกับธุรกิจ ไดแก
1) ระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชนดานเครื่องจักร
(Electronics Machine Tracking System : eMT)
2) ระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชนดานวัตถุดิบ
(Electronic Raw Materials Tracking System : eRT)
ระบบทั้งสองเปนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ เรื่องการใช
สิทธิประโยชนตางๆ ดานวัตถุดิบ และดานเครื่องจักร ตามสิทธิ์ที่ไดรับจากการ
สงเสริมฯ ของบีโอไอ โดยบริการใหผไู ดรบั การสงเสริมฯ สามารถขออนุมตั ิ อนุญาต
ผานระบบอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ
บีโอไอและเจาหนาที่ของสโมสรนักลงทุน ตลอดจนการใหบริการแกนักลงทุนใน
สวนของการใชสิทธิประโยชนดานวัตถุดิบและดานเครื่องจักร

แผนการบริหารความตอเนื่องใหกับธุรกิจนี้
มีขอบเขตครอบคลุมการวางแผนรองรับวิกฤติการณ
หรือสถานการณฉุกเฉิน หรือเหตุการณฉุกเฉิน
โดยไดกำหนดขอบเขตการใชแผนการบริหารความตอเนือ่ งในการดำเนินงาน
ของทั้ง 2 ระบบดังนี้
แผนการบริหารความตอเนื่องใหกับธุรกิจ (Business Continuity Plan :
BCP) จะถูกนำมาใชงานในกรณีที่เกิดวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉิน โดยสง
ผลใหมีการหยุดชะงักของกิจกรรม การใหบริการหลักของระบบอิเล็กทรอนิกส
สำหรับงานสิทธิประโยชนดานเครื่องจักร (eMT) และระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับ
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งานสิทธิประโยชน (eRT) อยางรุนแรง ซึ่ง
ทำใหไมสามารถใหบริการเปนระยะเวลาเกิน
กวา 24 ชั่วโมง
แผนการบริ ห ารความต อ เนื่ อ งให กั บ
ธุ ร กิ จ นี้ มี ข อบเขตครอบคลุ ม การวางแผน
รองรับวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉิน
หรือเหตุการณฉุกเฉิน การวางแผนการกูคืน
ระบบการวางแผนการเริ่ ม ดำเนิ น งานใหม
สำหรับบริการหลักของระบบอิเล็กทรอนิกส
สำหรั บ งานสิ ท ธิ ป ระโยชน ด า นเครื่ อ งจั ก ร
(eMT) และระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงาน
สิทธิประโยชน (eRT) ที่สำคัญๆ
แผนการบริ ห ารความต อ เนื่ อ งให กั บ
ธุ ร กิ จ ต อ งได รั บ การทบทวนเมื่ อ มี เ งื่ อ นไข
ดังตอไปนี้เกิดขึ้น
- มีการเปลีย่ นแปลงในฟงกชนั่ ทางธุรกิจ
และระบบสนับสนุนตางๆ
- มีการเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอม
- มีการเปลีย่ นแปลงดานการควบคุมทาง
ดานเทคนิคและสภาพแวดลอม
- มีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรและ
ตำแหนงความรับผิดชอบ
- การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ซึ่งอาจทำให
เกิดผลกระทบตอการทำงานปกติของ
แผนการบริ ห ารความต อ เนื่ อ งให กั บ
ธุรกิจ
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ทีมงานที่เกี่ยวของกับการรับมือ และการบริหารจัดการความตอเนื่อง ใน
การดำเนินงานของบริการระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชนดาน
เครื่องจักร (eMT) และระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชน (eRT)
โดยมีผูบริหาร คือ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (CIO)
และมีผูอำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน เปนหัวหนาทีมรับมือวิกฤติการณ
และประกอบไปดวยทีมงาน 3 ชุดหลัก ไดแก
- ที ม รั บ มื อ วิ ก ฤติ ก ารณ (Crisis Management Team : CMT)
ประกอบด ว ย หั ว หน า กลุ ม นโยบายและแผนงานด า นสารสนเทศ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ หัวหนากลุมบริหารจัดการ
ระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย หัวหนากลุมบริหารจัดการฐาน
ขอมูลดานการลงทุน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป ผูสังเกตการณ
และรายงานสถานการณ และผูดูแลระบบงาน
- ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน (Computer Network Support
Team : CNT) ประกอบดวย กลุม บริหารจัดการระบบงานคอมพิวเตอร
และเครือขาย
- ทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (Information System Development
Team : IST) ประกอบดวย กลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กลุม
บริหารจัดการฐานขอมูลดานการลงทุน
โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารความตอเนื่องใหกับธุรกิจ
ของแตละทีม ดังนี้

ที ม รั บ มื อ วิ ก ฤติ ก ารณ (Crisis
Management Team : CMT)
1) รับผิดชอบในการกำหนดทิศทาง
ในการดำเนินการฟนฟูการปฏิบัติงาน เพื่อ
การบริการระบบ eMT/eRT โดยตองดำเนินการ
สรุ ป ระดั บ ของความเสี ย หาย ประสานงาน
ติ ด ตามการกู คื น ของที ม ปฏิ บั ติ ก ารระบบ
โครงสรางพื้นฐาน และทีมปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศ รวมถึ ง บริ ษั ท ผู รั บ จ า ง และ
จั ด สรรทรั พ ยากร เพื่ อ ใช ใ นการกู คื น และ
ฟนฟูระบบที่ไดรับความเสียหาย นอกจากนั้น
ทีมรับมือวิกฤติการณยังเปนจุดติดตอหลัก
เพื่อทำการปรับปรุงสถานะใหกับผูที่เกี่ยวของ
ในหนวยงานตางๆ และมีหนาทีใ่ นการสนับสนุน
ขอมูลใหกับบีโอไอ สื่อสารและประชาสัมพันธ
กับสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม
2) รับผิดชอบในการสนับสนุนขอมูล
และร ว มพิ จ ารณากั บ บริ ษั ท ผู รั บ จ า ง เพื่ อ
ตัดสินใจวาสถานการณนั้นๆ จำเปนตองนำ
กระบวนการกู คื น จากภั ย พิ บั ติ ม าใช ห รื อ ไม
หากตั ด สิ น ใจว า จะต อ งใช ก ระบวนการกู คื น
จากภัยพิบัติ ทีมรับมือวิกฤติการณจะรวมกัน
ปฏิบัติงานและประสานงานกับทีมที่เกี่ยวของ
ตลอดช ว งระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการกู คื น จาก
ภัยพิบัติ
3) ติดตามขอมูลขาวสาร และสถานการณ
ของวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉิน โดย
กำหนดใหเจาหนาที่ของบริษัทผูรับจาง แจง
สถานการณของวิกฤติการณเปนระยะ เพื่อ
รายงานสถานการณปจจุบัน
ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน
(Computer Network Support Team :
CNT)
1) รับผิดชอบในการประสานงานกับ
บริษัทผูรับจาง เพื่อกูคืนการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย และดำเนินกิจกรรม
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ของหองคอมพิวเตอร เพื่อใหบริการอยางตอเนื่อง ตามกำหนดการในการกู
สำหรับระบบสำคัญ
2) รับผิดชอบในการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (ทั้งสถานที่และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ของสถานที่ที่ตองการจะฟนฟู และจัดตั้งการดำเนินการ
ใหบริการหองระบบคอมพิวเตอรแมขาย และระบบเครือขายขึ้นใหม รวมทั้งการ
จัดหาและการติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารตางๆ และรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอมโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงอาคารสถานที่ บริการ และอุปกรณอื่นๆ ที่
จำเปนรวมกับทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
ทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (Information System Development
Team : IST)
1) รับผิดชอบในการประสานงานกับบริษัทผูรับจาง เพื่อการกูคืนขอมูล
สารสนเทศของระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตามที่ระบุไวในแผนการบริหารความ
ตอเนื่องใหกับธุรกิจ เพื่อใหสามารถใหบริการอยางตอเนื่อง
2) รั บ ผิ ด ชอบในการกู คื น ระบบสารสนเทศและตรวจสอบการทำงาน
ของระบบ ใหสามารถใชงานไดตามที่ระบุไวในแผนการบริหารความตอเนื่องให
กับธุรกิจ เพื่อใหสามารถใหบริการอยางตอเนื่อง

¡ÒÃàÃÔèÁãªŒá¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁμ‹Íà¹×èÍ§ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
เมื่อเกิดวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉินขึ้น ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองตอวิกฤติการณนั้นๆ มีดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอวิกฤติการณ
รับแจงเหตุ

สอบสวนยืนยันเหตุการณ

ประเมินระดับความลมเหลว

ประกาศภาวะฉุกเฉิน
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1) เมื่ อ ที ม รั บ มื อ วิ ก ฤติ ก ารณ ไ ด รั บ
แจงเหตุ (T0 : เวลาที่ไดรับแจงเหตุการณ
วิกฤติ)
- ต อ งพิ จ ารณาตามระดั บ ความ
รุนแรงของสถานการณเบื้องตน
- แจ ง เตื อ นหน ว ยงานพยาบาล
หน ว ยงานรั ก ษาความปลอดภั ย
และหนวยงานฉุกเฉินตามความ
เหมาะสม
- ต อ งรายงานข อ มู ล วิ ก ฤติ ก ารณ
หรื อ สถานการณ ฉุ ก เฉิ น ให
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได รั บ ทราบ ตาม
ลำดับชั้นการบังคับบัญชา
2) ที ม รั บ มื อ วิ ก ฤติ ก ารณ จะต อ ง
ทำการสอบสวน เพื่อตรวจสอบยืนยันความ
เชื่ อ ถื อ ได ข องการแจ ง เหตุ หากการแจ ง
ดั ง กล า วได รั บ การยื น ยั น แล ว หั ว หน า ที ม
รั บ มื อ วิ ก ฤ ติ ก า ร ณ จ ะ สั่ ง ใ ห ที ม รั บ มื อ
วิกฤติการณประเมินความเสียหาย
3) ทีมรับมือวิกฤติการณ จะประเมิน
สถานการณ เ บื้ อ งต น โดยจะต อ งเริ่ ม การ
ประเมิ น ความเสี ย หายภายใน 1 ชั่ ว โมง
(T1: เวลาเริ่ ม ประเมิ น ความเสี ย หายของ
เหตุ ก ารณ วิ ก ฤติ ) ภายหลั ง จากได รั บ แจ ง
และตองเสร็จสิ้นการประเมินความเสียหาย
ภายใน 1 ชั่วโมงถัดไป
4) เมือ่ ไดรบั การยืนยัน วาเกิดภัยพิบตั ิ
ขึ้ น จริ ง หั ว หน า ที ม รั บ มื อ วิ ก ฤติ ก ารณ ต อ ง
อธิบายลักษณะและระดับของสถานการณที่
เกิดขึ้นใหกับ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารระดั บ สู ง ของบี โ อไอ (CIO)
เพื่ อ ให ป ระกาศภาวะภั ย พิ บั ติ (T2: เวลาที่
ประกาศภาวะภัยพิบัติ)
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ทีมรับมือวิกฤติการณ
ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน
และทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
จะมีการซักซอมทดสอบแผนฯ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
เพื่อใหแน ใจวาสามารถใชงานไดจริง

จากลำดั บ ขั้ น ตอนของการส ง ต อ และการเริ่ ม ใช แ ผนการบริ ห ารความ
ต อ เนื่ อ งให กั บ ธุ ร กิ จ สามารถแสดงภาพความสั ม พั น ธ ข องช ว งระยะเวลาใน
การตอบสนองตอวิกฤติการณไดดังภาพ

ÀÒ¾ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃμÍºÊ¹Í§μ‹ÍÇÔ¡ÄμÔ¡ÒÃ³

เมื่อมีการประกาศภาวะภัยพิบัติ ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน
และทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ จะติดตอผูที่เกี่ยวของตามความรับผิดชอบ
เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเริ่มเขาปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความตอเนื่อง
ใหกับธุรกิจ

¡ÒÃ·´ÊÍºá¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁμ‹Íà¹×èÍ§ãËŒ¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº áÅÐ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÑº»ÃØ§
ทีมรับมือวิกฤติการณ ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน และทีม
ปฏิ บั ติ ก ารระบบสารสนเทศ จะมี ก ารซั ก ซ อ มทดสอบแผนฯ อย า งน อ ยป ล ะ
หนึ่งครั้ง เพื่อใหแนใจวาสิ่งที่ระบุภายในแผนฯ หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหม
สามารถใชงานไดจริง ทั้งนี้ การทดสอบแผนฯ จะทำการประเมินผลการทดสอบ
และพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ใหมทุกป

ในการที่บีโอไอจัดใหมีแผนการบริหาร
ความตอเนื่องใหกับธุรกิจดังกลาวนั้น ก็เพื่อ
ใหผทู รี่ บั บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนไปอยางตอเนื่องและมี
เสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย มีความเสี่ยง
จากภัยคุกความที่กอใหเกิดความเสียหายแก
ขอมูลและทรัพยสินที่เกี่ยวของอยูในระดับที่
ยอมรับได

บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน
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สุวิดา ธัญวงษ

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจในไทย

จากมุมมองของตางชาติ
การเลื อ กที่ จ ะลงทุ น ในประเทศใด ย อ มมี ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การ
ตัดสินใจหลายประการ สิ่งหนึ่งในอีกหลายๆ สิ่งที่นักลงทุนจำนวน
มากใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาวา ประเทศใดเปนประเทศที่นา
จะลงทุนนั้น ก็คือ ผลการจัดอันดับ “ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ” ของธนาคารโลกซึ่งตีพิมพและเผยแพรไปทั่วโลก

¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
ธนาคารโลกไดทำการวิจัยในเรื่องความยากและงายในการเขาไปประกอบ
ธุรกิจในประเทศตางๆ หรือที่เรียกวา “ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease
of Doing Business)” หรือเรียกสั้นๆ วา “Doing Business” เปนประจำทุกป
โดยเริ่มมาตั้งแตป 2547 สำหรับประเทศไทยนั้น ธนาคารโลกเริ่มเขามาทำการ
ศึกษาตั้งแตป 2548

Economy / Country
ในการจัดอันดับสมาชิก ธนาคารโลกจะใชคำวา “Economy” แทนคำวา
“Country” ในการเอ ย เรี ย กผู ที่ ถู ก จั ด อั น ดั บ เนื่ อ งจากผู ที่ ถู ก จั ด อั น ดั บ มี ทั้ ง
สมาชิกที่มีฐานะเปน “ประเทศ” อยางประเทศไทย สิงคโปร สหรัฐอเมริกา หรือ
มีฐานะเปน “เขตเศรษฐกิจ” อยาง ฮองกงและไตหวัน แตเพื่อใหงายในการ
กล า วถึ ง ต อ ไปจะใช ค ำว า “ประเทศ” ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด อั น ดั บ โดย
หมายความรวมทั้งประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สิ่งที่ ใชเปนเกณฑ ในการพิจารณา
ถึงความยากงาย
ในการเขาไปประกอบธุรกิจ
ในประเทศตางๆ มี 10 ประการ
กรกฎาคม 2553

à¡³±¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
การจัดอันดับความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ไดจากการวัดเทียบระเบียบกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในประเทศ
ของสมาชิกธนาคารโลก
เรื่องหลักๆ ที่ถูกนำมาใชพิจารณาวา
ประเทศใดมีความยากหรืองายในการเขาไป
ประกอบธุรกิจ และนำมาใหคะแนนเพื่อจัด
อันดับมี 10 ดาน ไดแก
1. การเริ่มตนธุรกิจ (Starting a
Business)
2. การขออนุญาตกอสราง (Dealing
with Construction Permits)
3. การจางงาน (Employing Workers)
4. การจดทะเบียนทรัพยสิน
(Registering Property)
5. การไดรบั สินเชือ่ (Getting Credit)
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6.
7.
8.
9.
10.

การคุมครองนักลงทุน (Protecting Investors)
การชำระภาษี (Paying Taxes)
การคาระหวางประเทศ (Trading Across Borders)
การบังคับตามสัญญา (Enforcing Contracts)
การปดกิจการ (Closing a Business)

ทั้ง 10 ดานนี้ จะมีการสำรวจและจัดอันดับในแตละดาน และสุดทายจะมา
ประมวลจัดอันดับวา ประเทศใดทีส่ ะดวกตอการเขาไปทำธุรกิจมากทีส่ ดุ เรียงจาก
งายไปจนถึงประเทศที่มีอุปสรรคในการทำธุรกิจมากที่สุด ซึ่งก็จะอยูในอันดับ
ทายสุดของ Ease of Doing Business

Doing Business 2010
เมือ่ เดือนกันยายน 2552 ธนาคารโลกไดประกาศผลการจัดอันดับความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจของประเทศสมาชิก จากผลการสำรวจตั้งแตเดือนมิถุนายน
2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 ผลปรากฏวา ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 12 จาก
183 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ ขยับสูงขึน้ จากป 2552 ทีอ่ ยูใ นอันดับ 13 จาก 181 ประเทศ
โดยประเทศสิงคโปรยังอยูในอันดับที่ 1 เปนปที่ 4 ติดตอกัน ในขณะที่มาเลเซีย
ลงจากอันดับที่ 20 มาอยูในอันดับที่ 23 (ขอมูลจากเว็บไซต Doing Business :
www.doingbusiness.org/ ของธนาคารโลก)

ประเทศไทยมีความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
เปนอันดับที่ 12 ของโลก 2 ปซอน

ตารางการจัดอันดับ
แสดงเพียงบางสวนจากทั้งหมด
183 เขตเศรษฐกิจ
Economy

อันดับความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
ประจำป 2553
(Ease of Doing
Business Ranking
2010)

Singapore
New Zealand
Hong Kong, China
United States
United Kingdom
Thailand
Japan
Korea, Rep.
Bahrain
Malaysia
Taiwan, China
China
Vietnam
Indonesia
India
Philippines
Cambodia

1
2
3
4
5
12
15
19
20
23
46
89
93
122
133
144
145
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อันดับของประเทศไทยในแตละป

ÍÑ¹´Ñº¢Í§ä·Âã¹»‚ 2552 áÅÐ 2553
ขอมูลจากเว็บไซต Doing Business ของธนาคารโลก ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
2553 ไดเปรียบเทียบผลการจัดอันดับตัวชี้วัด ที่เกี่ยวกับการเขามาประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยของป 2552 และ 2553 ดังนี้
หัวขอที่เกี่ยวของกับความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
การเริ่มตนธุรกิจ
การขออนุญาตกอสราง
การจางงาน
การจดทะเบียนทรัพยสิน
การไดรับสินเชื่อ
การคุมครองนักลงทุน
การชำระภาษี
การคาระหวางประเทศ
การบังคับตามสัญญา
การปดกิจการ

อันดับของไทย
2552

อันดับของไทย
2553

12*
46
11
47
5
68
11
82
10
24
48

12
55
13
52
6
71
12
88
12
24
48

อันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของไทยในป 2552 ตามที่ปรากฏ
เปนขอมูลลาสุดนี้ (อันดับที่ 12) เปนการเลื่อนขึ้นจากการประกาศครั้งแรก
เนื่องจากมีการคำนวณตามแนวทางใหมและมีสมาชิกใหมเกิดขึ้น 2 ราย
เดิมที เมือ่ เดือนกันยายน 2552 ผลการจัดอันดับของธนาคารโลกปรากฏวา
ประเทศไทยอยูในลำดับที่ 13 จาก 181 ประเทศ ซึ่งเปนการเลื่อนอันดับดีขึ้นจาก
ปกอน 2551 ซึ่งอยูในอันดับที่ 12 อันเปนผลมาจากการที่หนวยงานภาครัฐตางๆ
ไดดำเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฏระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการ
มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ ทำใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูประกอบการไดดีขึ้น
ตัวอยางเรือ่ งทีห่ นวยงานตางๆ ไดดำเนินการและสงผลใหอนั ดับความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจในไทยดีขนึ้ เปนตนวา การลดเวลาในขัน้ ตอนการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท ทำใหสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไดภายใน 1 วัน จากเดิม 9 วัน
การลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนที่ดิน อาคาร หรืออาคาร
พรอมที่ดิน จากเดิมรอยละ 2 เหลือเพียงรอยละ 0.1 และการลดอัตราการ
จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ จากเดิมรอยละ 3.3 เหลือเพียงรอยละ 0.11 เปนตน

กรกฎาคม 2553

ป

อันดับ

จำนวนประเทศ

2548

20

145

2549

20

155

2550

18

175

2551

15

178

2552

13

181

2553

12

183

ที่มา: สำนักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾.Ã. ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
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เมือ่ ครัง้ การประชุมในวันที่ 9 กันยายน
2552 ที่ธนาคารโลกประจำประเทศไทย ซึ่ง
สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได ร ว มกั บ ธนาคารโลก
กระทรวงการคลั ง และกระทรวงพาณิ ช ย
จัดการประชุมเพื่อรับฟงการนำเสนอรายงาน
ผลการวิ จั ย การจั ด อั น ดั บ ความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ประจำป 2553 เลขาธิการ
ก.พ.ร. ได ก ล า วถึ ง สิ่ ง ที่ ธ นาคารโลกให
ความสนใจที่สุดในการปรับปรุงตามตัวชี้วัด
ทั้ง 10 ดาน ก็คือ “การเอาจริงเอาจังกับการ
แกไขปรับปรุงเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง”
ดวยเหตุนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได
พยายามประสานงานกับสวนราชการตางๆ
ในการปรับปรุงงานบริการของภาคราชการไทย
เรื่อยมา เนื่องจากเปนที่ทราบกันวาระเบียบ

ระเบียบขั้นตอนของงาน
ในภาคราชการไทยมีมาก
และยังมีความไมชัดเจน
ในหลายๆ เรื่อง
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ขั้นตอนของภาคราชการไทยมีมาก อีกทั้งยังมีความไมชัดเจนในหลายๆ เรื่อง
ทำใหผูใชบริการเกิดความสับสน

ขั้นตอนชัดเจน มีประมาณการระยะเวลาและ
คาใชจายในแตละขั้นตอน

หากทุกหนวยงานรวมกันพยายามปรับปรุงบริการของตนเอง เพื่ออำนวย
ความสะดวกใหกับนักลงทุนมากยิ่งๆ ขึ้น ก็มีความเปนไปไดที่ไทยจะกาวขึ้นไปสู
อันดับ Top Ten ของ Doing Business ในไมชา

ตัวชี้วัดที่ 3 การจางงาน (Employing
Workers)
ในเรื่ อ งนี้ จ ะพิ จ ารณากฎระเบี ย บที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การจ า งงานที่ มี ผ ลต อ การจ า ง
และการเลิกจาง รวมถึงชัว่ โมงการทำงานดวย
นอกจากนี้ ในป 2553 ได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑบางประการในการ
พิจารณาดวย เชน เปลี่ยนแปลงขอสมมติ
ของกรณี ศึ ก ษาให เ ป น ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง มี
พนักงานประมาณ 60 คน จากเดิม 201 คน
หรือในประเทศทีก่ ฎหมายระบุใหจา ยเงินชดเชย
การเลิกจางงานเปนคาจาง 8 สัปดาหหรือ
นอยกวา แตไมมีการจัดสิทธิประโยชนและ
การคุมครองผูวางงาน จะไมไดรับคะแนนที่ดี
กวาประเทศที่ไมไดกำหนดเชนนี้ เปนตน

ปจจุบันนี้ ภาครัฐสวนใหญไดใชระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการบริหาร
จัดการงานและจัดเก็บขอมูล แตก็ยังพบวา มีงานหลายสวนที่ยังติดขัดหรือยัง
ตองพึ่งพิง “ระบบ Manual” อยู กอใหเกิดความไมสะดวกแกนักลงทุนอยูบาง

จนบางครั้งอยากคิดออกมาดังๆ วา
ประเทศไทยกำลังพัฒนาจริงๆ
...แตก็ยังใหกำลังใจตัวเองวา
ก็ยังดีกวาไมพัฒนาเลย...
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´μÑÇªÕéÇÑ´ 10 ´ŒÒ¹
ในตอนตน ไดกลาวถึงเกณฑ 10 ดานที่ใชพิจารณาวาประเทศใดมีความ
ยากงายเพียงใดในการเขาไปประกอบธุรกิจ แตเพื่อใหมีความเขาใจมากขึ้นวาใน
แตละดานมีเรื่องอะไรที่ผูศึกษาวิจัยใหความสำคัญและนำมาพิจารณาใหคะแนน
จนออกมาเปนการจัดอันดับทั้ง 183 อันดับ เนื้อหาของเกณฑการวัดผลในแตละ
ตัวชี้วัดนั้นเปนอยางไรพอสังเขป
ทุกตัวชี้วัด ผูทำการวิจัยจะมีการกำหนดสมมติฐานในการดำเนินการ เพื่อ
ใหขอมูลสามารถนำไปเปรียบเทียบระหวางประเทศได
ตัวชี้วัดที่ 1 การเริ่มตนธุรกิจ (Starting a Business)
การวิจยั ของ Doing Business จะพิจารณากระบวนการจัดตัง้ ธุรกิจทัง้ หมด
ที่เปนทางการที่หนวยงานราชการกำหนดใหนักธุรกิจตองดำเนินการ เปนตนวา
การขอใบอนุญาต การจดทะเบียนบริษัท และการจางงาน โดยศึกษาระเบียบ
ขั้นตอน ระยะเวลา และคาใชจาย โดยมีนักกฎหมายทองถิ่นมาชวยตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้ง รวมถึงสอบถามผูเชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆ จนไดขอมูลที่
สามารถนำมาเปรียบเทียบระหวางประเทศได
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 การขออนุญาตกอสราง (Dealing with Construction Permits)
ในเรือ่ งนีจ้ ะพิจารณาถึงกระบวนการทีบ่ ริษทั จะตองจัดสงรายละเอียดโครงการ
เชน แผนการกอสราง ใหแกเจาหนาที่ การขอใบอนุญาตตางๆ การดำเนินการ
ติดตั้งระบบไฟฟา ประปา สายโทรศัพท เปนตน โดยทุกกระบวนการจะแบงเปน

ตัวชี้วัดที่ 4 การจดทะเบียนทรัพยสิน
(Registering Property)
กระบวนการทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมดสำหรับ
การซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ร ะหว า งเอกชนและ
การโอนเปลี่ ย นชื่ อ ผู ค รอบครองกรรมสิ ท ธิ์
ในอสังหาริมทรัพยจะถูกนำมาพิจารณา โดย
เริ่มตั้งแตการจัดหาเอกสารสำคัญ ผูทำการ
วิจัยจะมีการกำหนดสมมติฐานตางๆ ไวเพื่อ
ใหขอมูลสามารถนำไปเปรียบเทียบระหวาง
ประเทศไทย
ตัวชีว้ ดั ที่ 5 การไดรบั สินเชือ่ (Getting
Credit)
การวิ จั ย ของ Doing Business ได
แบงการพิจารณาในประเด็นนีอ้ อกเปน 2 สวน
ตัวชี้วัดสวนแรกจะเกี่ยวกับกฎหมาย
ล ม ละลายและกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย
ค้ำประกันหนี้วาสามารถสนับสนุนการกูยืมได
อยางไร
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 การบั ง คั บ ตามสั ญ ญา
(Enforcing Contracts)
ตัวชีว้ ดั เรือ่ งนีจ้ ะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ของระบบศาลในการแกไขขอพิพาททางการคา
โดยขอมูลเกี่ยวกับเรื่องการบังคับใชสัญญา
จะพิจารณาทีละขั้นตอนของการเกิดขอพิพาท
ทางการคา กอนที่จะมีการฟองรองตอศาล

ตัวชีว้ ดั สวนทีส่ องจะวัดความครอบคลุม ความนาเชือ่ ถือ และความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลเครดิตที่จัดเก็บโดยภาครัฐหรือเอกชนที่ไดรับอนุญาต
ตัวชี้วัดที่ 6 การคุมครองนักลงทุน (Protecting Investors)
ตัวชี้วัดการคุมครองนักลงทุนมี 3 มิติดวยกันคือ ความโปรงใสของการ
ทำธุรกรรม การชดใชคาเสียหายของผูบริหาร และความเปนไปไดที่นักลงทุนยื่น
ฟองพนักงานและผูบริหารที่ประพฤติตนในทำนองที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบริษัท โดยหาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจและกฎระเบียบ
ทางดานหลักทรัพย กฎหมายวาดวยบริษัทเอกชน และหลักฐานที่ปรากฏในศาล
ตัวชี้วัดที่ 7 การชำระภาษี (Paying Taxes)
ในเรื่องนี้จะพิจารณาภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่บริษัทเอกชนขนาดกลาง
ตองจายตามกฎหมายในแตละป และพิจารณาภาระทางธุรกรรมในการดำเนินการ
เสียภาษีและจายเงินสมทบ
ตัวชี้วัดที่ 8 การคาระหวางประเทศ (Trading Across Borders)
เรื่องนี้จะพิจารณากระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการนำเขาและสงออก
สินคาปกติจำนวน 1 ตูสินคาโดยทางเรือ โดยเริ่มตั้งแตการตกลงทำสัญญาใน
การสงสินคา การดำเนินการใหไดมาซึ่ง
เอกสารสำคั ญ ที่ จ ะเป น ต อ งใช ใ นการ
ส ง ออกหรื อ นำเข า และกระบวนการ
สงออกสินคา แตไมนับระยะเวลาและ
คาขนสงทางเรือ
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ตัวชี้วัดที่ 10 การปดกิจการ (Closing
a Business)
ในเรือ่ งนีจ้ ะพิจารณาระยะเวลา คาใชจา ย
และผลลัพธของกระบวนการลมละลายของ
นิตบิ คุ คลในประเทศ โดยเก็บขอมูลกระบวนการ
ตางๆ จากผลการสำรวจโดยสอบถามเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและตรวจสอบความถูกตองดวย
กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมถึ ง
ขอมูลเกี่ยวกับระบบการลมละลายที่เปดเผย
ตอสาธารณะ

»ÃÐà·Èä·Âã¹ÊÒÂμÒ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨μ‹Ò§ªÒμÔ
จากการเดินทางไปชักจูงการลงทุนใน
ประเทศญี่ปุนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา ได
สอบถามความเห็นของนักธุรกิจจากบริษัท
ชั้ น นำของญี่ ปุ น เกี่ ย วกั บ การทำธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทยวา มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร
และขอดีที่ทำใหเลือกมาลงทุนในประเทศไทย
คืออะไร ซึ่งก็ไดรับขอมูลที่นาสนใจดังนี้
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»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐ¡ÒÃãªŒªÕÇÔμ
เริ่มจาก Hitachi สำนักงานใหญ
ไดกลาวถึงจุดแข็งของไทยทีม่ ตี อ การลงทุน
วา ประเทศไทยมีปจจัยพื้นฐานการผลิตที่
แข็งแกรงและมั่นคง เปนตนวา วิศวกรและคนงานที่มีความขยันขันแข็ง ระบบ
โลจิ ส ติ ก ส ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ ดี แ ละมี ห ลายแห ง รวมถึ ง
ปริมาณความตองการของตลาดในประเทศอยูในระดับที่นาสนใจ อีกทั้ง “มี
ความสะดวกในการลงทุนและการใชชีวิต”
อนึง่ ในเรือ่ งความสะดวกในการใชชวี ติ นี้ ดร. กิรฎิ า เภาพิจติ ร นักเศรษฐศาสตร
อาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย เมื่อครั้งมาบรรยายที่บีโอไอก็เคยกลาวถึง
ผลการสำรวจความพึ ง พอใจของนั ก ลงทุ น ชาวญี่ ปุ น ซึ่ ง มี ข อ หนึ่ ง ที่ นั ก ลงทุ น
ชาวญี่ปุนพูดเปนเสียงเดียวกันก็คือ มาทำงานที่ประเทศไทยแลวมีความสุข และ
ไดรับความสะดวกสบาย
และมักไดยินนักลงทุนญี่ปุนที่มาทำงานเมืองไทยพูดเสมอเวลาครบวาระ
และตองจากประเทศไทยไปวา “ไมอยากกลับเลย อยูเมืองไทยแลวมีความสุข”

ºÃÔÉÑ· HDD ¢Í§âÅ¡´Ö§´Ù´ Suppliers ãËŒÁÒμÑé§âÃ§§Ò¹ã¹ä·Â
จากการพูดคุยกับผูบริหารของบริษัท Nippon Mektron ซึ่งเปนบริษัท
อันดับ 1 ของโลกสำหรับผลิตภัณฑ FPC (Flexible Printed Circuit) ซึ่งเปนชิ้น
สวนของ Hard Disk Drive (HDD) และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ได
ขอคิดที่นาสนใจวา
ประเด็น “ที่ตั้งของลูกคา” เปนกลยุทธหลักของบริษัทฯ โดยมีนโยบายวา
ลูกคาตั้งโรงงานที่ไหน บริษัทฯ ก็จะไปลงทุนที่นั่น ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมาตั้ง
โรงงานในประเทศไทย เพื่อผลิต FPC ปอนใหกับโรงงานผลิต HDD ซึ่งปจจุบัน
บริษทั ผูผ ลิตรายใหญของโลก ไดเลือกมาตัง้ โรงงานผลิตในประเทศไทยแลวทัง้ นัน้
ดังนั้น สำหรับนักธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนสำหรับ HDD จึงเห็น
ประเทศไทยมีจดุ แข็งทีบ่ ริษทั ผูผ ลิต HDD ของโลก ลวนมาตัง้ โรงงานในประเทศไทย

บีโอไอไดทราบถึงจุดนี้
จึงใชกลยุทธ “Cluster และ Value Chain”
ในการดึงดูดการลงทุน

บีโอไอไดทราบถึงจุดนี้ จึงใชกลยุทธ
“Cluster และ Value Chain” ในการดึงดูด
การลงทุนในอุตสาหกรรม HDD
สำหรั บ ข อ เสี ย ของไทยในความเห็ น
ของผูบริหารจาก Nippon Mektron ก็คือ
การประทวงของสหภาพแรงงานที่รุนแรงและ
ตอเนื่อง
ในเรื่องการประทวงของแรงงานนี้ นับ
เป น ป ญ หาที่ รั ฐ บาลให ค วามสำคั ญ และอยู
ระหวางการแกไข แตก็คงไมใชเรื่องงายที่จะ
แกไขใหสำเร็จไดอยางรวดเร็ว

¨Ø´á¢ç§¢Í§¤¹ä·Â¤×Í¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ผู จั ด การอาวุ โ สด า นยุ ท ธศาสตร ข อง
Sony ใหความเห็นวา จุดแข็งของไทยที่มีผล
ตอการลงทุนก็คือ ความคิดสรางสรรคและ
ความสามารถของคนไทย ซึ่งเขาไดประสบ
ดวยตนเองระหวางการดูแลการผลิตโทรทัศน
ของ Sony ที่ประเทศไทย ทำใหเขายอมรับ
ความสามารถของคนไทย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง มี ต น ทุ น
การผลิตที่ต่ำซึ่งมีความสำคัญมากตอสินคา
ประเภท Consumer Product โดยเมื่ อ
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เปรียบเทียบตนทุนดานคาแรงกับประเทศจีนแลว คาแรงของคนงานไทยเพิ่มขึ้นก็
จริงแตเปนแบบคอยเปนคอยไป ในขณะที่คาแรงของจีนเพิ่มขึ้นสูงอยางรวดเร็ว
ซึ่งสงผลกระทบตอการลงทุนเปนอยางมาก

ÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¾×é¹°Ò¹·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤×Í¨Ø´Í‹Í¹¢Í§ä·Â
ผูบริหารของ Kaga กลาวถึงจุดแข็งของไทยไวหลายขอดวยกัน เปนตน
วา ประเทศไทยมีสาธารณูปโภคที่เพียบพรอม ตลาดในประเทศดึงดูดนักลงทุน
เนื่องจากมีประชากรมาก คาแรงถูก มีแหลงวัตถุดิบเพียงพอ Supply Chain ดี
สำหรับจุดออนของไทยในสายตาของบริษัทก็คือ “ภาษา”

คนไทยยังมีปญหาเรื่อง
การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ
ทำใหบริษัทตองพยายามสื่อสาร
ดวยภาษาไทยจึงจะเขาใจ
สำหรับประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวา คงตองขึ้นอยูกับวา บริษัทฯ พูดกับใคร
หลายครั้งที่พบบริษัทตางประเทศและคุยถึงเรื่องการพูดภาษาตางประเทศของ
คนไทย ก็ไดรับขอมูลวา ทุกวันนี้คนไทยพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้น แมแตมีคนพูด
ภาษาญี่ปุนหรือภาษาอื่นๆ ไดมากขึ้น ก็คงเปนเพราะวา ระดับความรูทางภาษา
ของวิศวกรคนไทย หรือผูที่ทำงานในระดับกลางขึ้นไปดีขึ้น แตในระดับงานทั่วไป
แนนอนวาคงสูคนงานมาเลเซีย หรือฟลิปปนส ไมไดแนนอน
นอกจากนี้ การขาดแคลนวิศวกรที่มีทักษะในสาขาที่นักลงทุนตองการ
ก็ เ ป น จุ ด อ อ นของไทยด ว ย ในเรื่ อ งนี้ ก็ มั ก ได ยิ น เจ า หน า ที่ บ ริ ษั ท ด า น HR
(ฝายบุคคล) พูดเสมอวา
“นักศึกษาจบใหมสาขาวิศวกรรมของไทยที่มาสมัคร สวนใหญแคพอรู
แตพื้นฐานไมแนน ทำใหจะฝกตอก็ลำบาก ตองเริ่มตนฝกใหมหมด ที่ดีก็อยู
ไมนาน”

การขาดแคลนวิศวกรที่มีทักษะ
ในสาขาที่นักลงทุนตองการ
ก็เปนจุดออนของไทยดวย
ในภาคการศึกษาก็เรงแก ไขปญหาอยู
กรกฎาคม 2553

เรื่องการขาดแคลนวิศวกรในสาขาที่
ต อ งการและมี พื้ น ฐานความรู ที่ แ น น พอนี้
ในภาคการศึกษาก็เรงแกไขปญหากันอยู มี
การพัฒนาหลักสูตรและกลาผลิตวิศวกรใน
สาขาใหมๆ ที่ผลิตภัณฑอาจยังไมมีการผลิต
ทั่วไปในไทย หรือมีการเพิ่มหลักสูตรใหมๆ
ที่ยังขาดแคลนวิศวกรในสาขาดังกลาว อยาง
สาขาทำ Mold & Die เปนตน ซึ่งก็เชื่อวาใน
อนาคต ประเทศไทยคงจะมีวศิ วกรจบใหมเกงๆ
ทำงานในประเทศมากเพียงพอ

¡ÒÃàÁ×Í§ä·Â¤×Í¨Ø´Í‹Í¹ã¹ÊÒÂμÒ
¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÞÕè»Ø†¹
จุดออนของไทยก็คือ ปญหาการเมือง
นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ น ทุ ก รายที่ ไ ด ไ ปพบในครั้ ง นั้ น
พูดเปนเสียงเดียวกันวา
“การเมืองคือจุดออนของไทยในขณะนี้
ที่ผานมาเสถียรภาพทางการเมืองเปนจุดแข็ง
ของไทยเสียดวยซ้ำ แตนับจากเหตุการณปด
สนามบิน ทำใหบริษัทสวนใหญเปนกังวล
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ท า นรองนายกรั ฐ มนตรี ได ก ล า วถึ ง
การให อิ ส ระภาคเอกชนในการดำเนิ น การ
ทางธุ ร กิ จ โดยเห็ น ว า ภาคเอกชนสามารถ
ดำเนินการไดดีหากภาครัฐไมเขามาแทรกแซง
แตอยางไรก็ตาม ภาคเอกชนก็ยังตองอยูใต
กฎเกณฑ ก ฎระเบี ย บของภาครั ฐ เพื่ อ ให
ทุกฝายอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
และระบบราชการ จะเป น กลไกสำคั ญ ใน
การผลักดันนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย
จึงตองรวมกันคนหาวิธีการในการปรับปรุง
แกไข การใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบธุรกิจไดอยาง
แทจริง
แมบริษทั จะไดรบั ขอมูลขาวสารจากบริษทั สาขาในเมืองไทย ทีค่ อยรายงาน
สถานการณใหทราบเปนระยะๆ พอคลายกังวลไดบาง แตก็ยังพบกับปญหาใหญ
ซึ่งก็คือ การเจรจากับลูกคาที่เกิดความไมมั่นใจวา เมื่อสั่งซื้อสินคาจากบริษัท
แลว โรงงานในประเทศไทยจะสามารถสงสินคาใหกับพวกเขาไดหรือไม”

ภาคเอกชนดำเนินการไดดี หากภาครัฐไมแทรกแซง
แตเอกชนก็ยังตองอยู ใตกฎระเบียบของภาครัฐ
เพื่อใหทุกฝายอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
»ÃÐªØÁàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹ Doing Business 2011
ลาสุด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกับ กระทรวง
พาณิชย กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) และธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดการประชุมเรื่อง
“การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ” โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี นายไตรรงค สุวรรณคีรี เปนประธาน

º·ÊÃØ»
หากทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนรวมมือกันและมีความพยายามอยาง
ตั้ ง ใจจริ ง ในการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ใหบริการของตนเองอยางตอเนื่อง ก็จะชวย
ดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหมาลงทุน
ในประเทศไทย และเห็ น ประเทศไทยเป น
Land of Investment ในอันดับตนๆ ตอไป

บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน
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อิสระ อมรกิจบำรุง

การผลิตไฟฟา

ในประเทศไทย

ในป 2552 พบวาความตองการการผลิตไฟฟาสุทธิสูงสุดของประเทศเปนวันที่ 24 เมษายน 2552 มีคา
เทากับ 22,315.4 เมกะวัตต ซึ่งสูงกวาป 2551 จำนวน 78.4 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.35
และจากสถิติกำลังผลิตไฟฟาของประเทศเมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2552
มีจำนวนรวมทัง้ สิน้ 29,212 เมกะวัตต ประกอบดวย โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) 14,328.1 เมกะวัตต (รอยละ 49.0) และการรับซื้อไฟฟา
จากเอกชน 14,883.9 เมกะวัตต (รอยละ 51.0) ซึ่งประกอบดวย การรับซื้อ
ไฟฟาจากเอกชนในประเทศ จำนวน 14,243.9 เมกะวัตต (รอยละ 48.8) และ
รับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานจำนวน 640 เมกะวัตต (รอยละ 2.2)

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ที่ ใชอยู ในปจจุบัน แบงออกเปน 2 ประเภท
คือ ใช และไม ใชเชื้อเพลิง
การผลิตไฟฟาของประเทศไทยที่ ใชอยู ในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน
2 ประเภท คือ

1. »ÃÐàÀ·äÁ‹ãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§
1.1 โรงไฟฟาพลังน้ำจากน้ำในอางเก็บน้ำ หรือจากลำหวยทีอ่ ยูใ นระดับสูงๆ
1.2 โรงไฟฟาพลังงานธรรมชาติจากตนพลังงานทีไ่ มหมดสิน้ เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม และความรอนใตพิภพ เปนตน

กรกฎาคม 2553

2. »ÃÐàÀ·ãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§
2.1 โรงไฟฟาพลังไอน้ำ ใชกา ซธรรมชาติ
ถานลิกไนต หรือน้ำมันเตา เปนเชื้อเพลิงให
ความรอนแกน้ำจนเดือดเปนไอน้ำ นำแรงดัน
จากไอน้ำมาใชในการผลิตไฟฟา
2.2 โรงไฟฟาพลังความรอน ใชกา ซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลมาสันดาป ทำใหเกิด
พลังงานกลตอไป โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก
- โรงไฟฟ า กั ง หั น ก า ซ ใช ก า ซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล
- โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใช
กาซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล
- โรงไฟฟาดีเซล ใชน้ำมันดีเซล
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¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò»ÃÐàÀ·μ‹Ò§æ

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ (Hydro Power Plant)

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§äÍ¹éÓ (Steam
Power Plant)
เปนการนำทรัพยากรน้ำมาใชใหเกิดประโยชนในการผลิตไฟฟาโดยอาศัย
เปนการแปรสภาพพลังงานเชื้อเพลิง
ความเร็วและแรงดันสูงมาหมุนกังหันน้ำ มีขั้นตอนดังนี้
âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ (Hydro Power Plant)

ไปเปนพลังงานไฟฟาโดยใชไอน้ำเปนตัวกลาง
- น้ำในอางเก็บน้ำอยูในระดับสูงกวาโรงไฟฟาทำใหมีแรงดันน้ำสูง
ปจจุบันประเทศไทยใชน้ำมันเตา ถานลิกไนต
- ปล อ ยน้ ำ ในปริ ม าณที่ ต อ งการเข า มาตามท อ ส ง น้ ำ เพื่ อ ส ง ไปยั ง
และกาซธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิง ซึ่งมีลำดับ
อาคารโรงไฟฟาที่อยูต่ำกวา
การทำงาน ดังนี้
- น้ำในอางเก็บน้ำอยูในระดับสูงกวาโรงไฟฟาทำใหมีแรงดันน้ำสูง
- เผาไหม เ ชื้ อ เพลิ ง ทำให เ กิ ด
- เพลาของเครื่องกังหันน้ำตอกับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟาทำให
การเผาไหมทางเคมีไดพลังงาน
โรเตอรหมุน เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟา ไดพลังงาน
ความรอน
ไฟฟาออกมาใชงาน
- นำความรอนที่ไดไปตมน้ำ เพื่อ
ใหนำ้ ระเหยกลายเปนไอ โดยตัง้ ที่
อุณหภูมแิ ละความดันไอทีต่ อ งการ
- สงไอน้ำเขาไปหมุนเครื่องกังหัน
ไอน้ำ ซึ่งมีเพลาตออยูกับเครื่อง
กำเนิดไฟฟา ทำใหโรเตอรหมุน
เกิ ด การเหนี่ ย วนำขึ้ น ในเครื่ อ ง
กำเนิ ด ไฟฟ า ได พ ลั ง งานไฟฟ า
ออกมาใชงาน

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§äÍ¹éÓ (Steam Power Plant)

สำหรับในตางประเทศมักใชเชื้อเพลิง
นิวเคลียร ถานหินคุณภาพดี เชน แอนทราไซต
และบิทูมินัส เปนตน
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âÃ§ä¿¿‡ÒÃÐºº¤ÇÒÁÃŒÍ¹Ã‹ÇÁ
(Combined Cycle Plant)

âÃ§ä¿¿‡Ò¡Ñ§ËÑ¹¡Ò« (Gas Turbine Power Plant)

âÃ§ä¿¿‡Ò¡Ñ§ËÑ¹¡Ò« (Gas Turbine Power Plant)
เครื่องกังหันกาซเปนเครื่องยนตสันดาปภายใน เปลี่ยนสภาพพลังงาน
เชื้อเพลิงเปนพลังงานไฟฟา โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
- อัดอากาศใหมีความดันสูง 8 - 10 เทา
- สงอากาศนี้เขาหองเผาไหม โดยมีเชื้อเพลิงทำการเผาไหม
- อากาศในหองเผาไหมเกิดการขยายตัว ทำใหมีแรงดันและอุณหภูมิสูง
- สงอากาศนี้ไปหมุนเครื่องกังหันกาซ
- เพลาของเครื่องกังหันกาซจะตอผานชุดเกียร เพื่อทดรอบกอนตอเขา
กับเพลาของเครือ่ งกังหันไฟฟา ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหความเร็วรอบของมอเตอร
หมุนในพิกดั ทีก่ ำหนด เมือ่ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาหมุนจึงเกิดการเหนีย่ วนำ
ผลิตแรงดันและกระแสไฟฟาออกมาใชงาน

âÃ§ä¿¿‡ÒÃÐºº¤ÇÒÁÃŒÍ¹Ã‹ÇÁ (Combined Cycle Plant)

กรกฎาคม 2553

เปนโรงไฟฟาทีป่ ระกอบดวยโรงไฟฟา 2
ระบบรวมกัน คือ โรงไฟฟากังหันกาซและ
โรงไฟฟากังหันไอน้ำ โดยนำความรอนจาก
ไอเสียทีอ่ อกจากเครือ่ งกังหันกาซซึง่ มีอณ
ุ หภูมิ
สูงถึงประมาณ 550 องศาเซลเซียส มาใชแทน
เชือ้ เพลิงในการตมน้ำของโรงไฟฟากังหันไอน้ำ
เพื่อใชไอเสียใหเกิดประโยชน โดยมีหลักการ
ทำงานดังนี้
- นำไอเสี ย จากเครื่ อ งกั ง หั น ก า ซ
หลายๆ เครื่ อ งมาใช ต ม น้ ำ ใน
โรงไฟฟากังหันไอน้ำ
- ไอน้ำไดจากการตมน้ำและไปดัน
เครื่องกังหันไอน้ำ ทำใหเครื่อง
กำเนิดไฟฟาหมุน ผลิตไฟฟาออก
มาไดเชนเดียวกับโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวมทั่วไป
- กำลังผลิตทีไ่ ดจากโรงไฟฟากังหัน
ไอน้ำ จะเปนครึ่งหนึ่งของกำลัง
ผลิตรวมของโรงไฟฟากังหันกาซ
ที่เดินเครื่องอยู
สวนประกอบที่สำคัญ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมประกอบ
ดวย สวนสำคัญ 3 สวนคือ เครื่องกังหันกาซ
หมอน้ำ (Waste Heat Boiler หรือ Heat
Recovery Load Generator) และเครือ่ งกังหัน
ไอน้ำ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม สามารถ
แยกประเภทตามลักษณะของหมอน้ำ ไดเปน
แบบ Unfired Type และ Fired Type ซึ่งยัง
แบงออกเปน Supplementary Fired และ
Exhaust Fired
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บีโอไอไดใหการสงเสริมการลงทุน
ในโครงการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น
จำนวน 260 โครงการ
กำลังการผลิตรวม
20,493.9 เมกะวัตต
âÃ§ä¿¿‡Ò´Õà«Å (Diesel Power Plant)

âÃ§ä¿¿‡Ò´Õà«Å (Diesel Power Plant)
เปนโรงไฟฟาพลังความรอนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งใชน้ำมันเปนเชื้อเพลิง มี
หลักการทำงานเหมือนกับเครื่องยนตในรถยนตทั่วไป โดยอาศัยหลักการสันดาป
ของน้ำมันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องยนตที่ถูกอัดอากาศจนมี
อุณหภูมิสูง ซึ่งเรียกวาจังหวะอัด ในขณะเดียวกัน น้ำมันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปจะ
เกิดการสันดาปกับความรอนและเกิดระเบิด ดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปหมุน
เพลาขอเหวี่ยงซึ่งตอกับเพลาของเครื่องยนต ทำใหเพลาของเครื่องยนตหมุน
เครื่องกำเนิดไฟฟาซึ่งเชื่อมตอกับเพลาของเครื่องยนตก็จะหมุนตาม

ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชเชื้อเพลิงของประเทศ
จะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญๆ คือ
การกระจายของแหลงเชื้อเพลิง
ราคา ตนทุนในการผลิต
และประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชเชื้อเพลิงของประเทศจะตองคำนึงถึงปจจัย
สำคัญๆ คือ การกระจายของแหลงเชือ้ เพลิง ราคา ตนทุนในการผลิต ความมัน่ คง
ในการจัดหา ผลกระทบทีจ่ ะมีตอ สิง่ แวดลอม และประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
ประเทศไทยมี แ หล ง พลั ง งานของตนเองน อ ยมาก ต อ งพึ่ ง พาพลั ง งานจาก
ต า งประเทศถึ ง ร อ ยละ 60 ของความต อ งการพลั ง งานพาณิ ช ย ทั้ ง หมด และ
ก า ซธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ใ นประเทศก็ มี อ ยู ไ ม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการใช ภ ายใน
ประเทศในระยะยาว ดังนั้น การใชทรัพยากรพลังงานที่มีอยูอยางจำกัด ควรใหมี
การใชอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หากพิจารณาปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยูทั่วโลก ถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มี
ปริมาณสำรองมากกวากาซธรรมชาติและน้ำมัน กลาวคือ หากมีการใชถานหินใน

ระดั บ ป จ จุ บั น และไม มี ก ารค น พบเพิ่ ม เติ ม
โลกเราสามารถใชถานหินตอไปไดอีกถึง 220
ป ในขณะที่กาซธรรมชาติมีเหลือใชได 64 ป
ส ว นน้ ำ มั น นั้ น มี เ หลื อ ใช อี ก เพี ย ง 42 ป
เทานั้น ดังนั้นราคาถานหินจึงคอนขางต่ำและ
มีเสถียรภาพคอนขางมาก
เพื่ อ สร า งความมั่ น คงทางพลั ง งาน
ไฟฟาและความเจริญเติบโตใหแกอตุ สาหกรรม
ภายในประเทศ บี โ อไอได มี ป ระกาศคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 เรื่อง
การส ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยใหสิทธิและ
ประโยชน สู ง สุ ด ทุ ก เขต (ยกเว น กรุ ง เทพฯ)
สำหรับกิจการผลิตไฟฟาหรือไอน้ำ กรณีใช
พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานจากวัสดุ
ทางการเกษตร กาซชีวภาพ และพลังงานลม
เปนตน ทั้งนี้จะตองยื่นคำขอรับการสงเสริม
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในป 2552 บีโอไอไดใหการสงเสริม
การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟารวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 โครงการ กำลังการผลิตรวม
ทั้งสิ้น 20,493.9 เมกะวัตต แบงออกเปน
1. โครงการผลิตไฟฟาประเภท IPP
(Independent Power Producers) จำนวน
12 โครงการ กำลังผลิตไฟฟารวม 14,293.6
เมกะวัตต มีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท

กำลังผลิต
(เมกะวัตต)

เชื้อเพลิง

1. กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จำกัด
กาซธรรมชาติ
2. ผลิตไฟฟาราชบุรี จำกัด
กาซธรรมชาติ
3. ผลิตไฟฟาราชบุรี จำกัด
กาซธรรมชาติ
4. โกลว ไอพีพี จำกัด
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
5. ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
6. ราชบุรีเพาเวอร จำกัด
กาซธรรมชาติ
7. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
กาซธรรมชาติ
8. ผลิตไฟฟาขนอม จำกัด
กาซธรรมชาติ
9. ผลิตไฟฟาระยอง จำกัด
กาซธรรมชาติ
10. เพาเวอร เจเนอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด
กาซธรรมชาติ
11. เก็คโค-วัน จำกัด
ถานหิน
12. บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด
ถานหิน
2. โครงการผลิตไฟฟาประเภท SPP (Small Power Producers) จำนวน 248
เมกะวัตต แยกตามรายการใชเชื้อเพลิงไดดังนี้
ชนิดเชื้อเพลิง

กาซธรรมชาติ
ถานหิน
เชื้อเพลิงชีวมวล
- ใบ ยอดและกากออย
- แกลบ
- ฟางขาว
- ไมยางพารา
- ไมยูคาลิปตัส
- กากปาลม กะลาปาลม และทะลายปาลม
- ไมสับและไมกระถินยักษ
- ใบและซังขาวโพด
- กากและเหงามันสำปะหลัง
- ขุยมะพราวและกากมะพราว
รวม
กาซชีวภาพ
น้ำมันดีเซล
พลังน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม
ขยะมูลฝอย
ลมรอนจากกระบวนการผลิต (Waste Heat)
รวม
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

จำนวน
(โครงการ)

สถานที่ตั้ง

1,468.0
สระบุรี
1,416.6
ราชบุรี
2,130.0
ราชบุรี
723.0
ชลบุรี
700.0
ราชบุรี
1,400.0
ราชบุรี
700.0
ชลบุรี
824.0
นครศรีธรรมราช
1,232.0
ระยอง
1,600.0
สระบุรี
700.0
ระยอง
1,400.0
ระยอง
โครงการ กำลังผลิตไฟฟารวม 6,200.3

กำลังผลิต จำนวนเชื้อเพลิงที่ ปริมาณชีวมวล
กำลังผลิตเปด
ใชกรณีชีวมวล ตามศักยภาพ เปดดำเนินการ ดำเนินการ
(เมกะ
(ลานตันตอป) (ลานตันตอป)1/
วัตต)
(เมกะวัตต)

47
11

3,561.6
990.0

-

-

11
31
5
6
8
3
1
6
1
72
84
1
1
17
5
7
3
248

318.7
234.3
45.3
243.5
46.5
20.4
0.2
40.0
6.0
954.8
318.2
6.0
6.0
35.4
229.1
25.2
58.0
6,200.3

3.7
2.5
0.7
1.1
0.6
0.2
0.002
0.28
0.09
9.2
-

27.7
2.8
3.4
10.1
1.4
3.3
N.A.
0.4
1.5
N.A.
50.6
-

23
8

1,979.9
811.9

16
4
51

228.3
45.0
3,065.1

หมายเหตุ 1/ ที่มา : ประมาณศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยป 2550 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

กรกฎาคม 2553
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บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน

สุนันทา อักขระกิจ

พลังงานนิวเคลียรผลิตไฟฟา

เพื่อความมั่นคงดานพลังงานของไทย

ประเทศไทยเปนประเทศที่ไมมีแหลงพลังงานเปนของตนเอง ตองนำเขาน้ำมัน โดยแหลงกาซธรรมชาติที่มีอยู
ก็ไมสามารถผลิตออกมาเพื่อหลอเลี้ยงใหเพียงพอกับปริมาณการใชภายในประเทศ จึงตองนำเขาจากประเทศ
เพือ่ นบาน ซึง่ ในชวงทีผ่ า นมาประเทศไทยตองจายเงินเปนจำนวนหลายลานลานบาทในแตละป เพือ่ นำเขาเชือ้ เพลิง
จากตางประเทศ และนับวันจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งราคาของเชื้อเพลิงยังมีการปรับตัวสูงขึ้น
ดังนั้น กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการจัดหา
พลังงาน จึงไดพยายามศึกษาคนควาเรือ่ งพลังงานตางๆ ทีจ่ ะนำมาใชในอนาคต และ
คำตอบที่มักไดยินกันมากคือ การกระจายความเสี่ยงทางพลังงาน ซึ่งหมายถึง
การไมพึ่งพาเชื้อเพลิงหรือพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอยางเดียว แตปจจุบัน
ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติสูงถึงรอยละ 71 ของแหลงพลังงานอื่นๆ
นายชวลิต พิชาลัย รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) ปฏิบัติหนาที่ ในฐานะรองผูอำนวยการสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร กล า วว า กระทรวงพลั ง งานเตรี ย มเสนอแผนการเตรี ย ม
ความพรอมในการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรขึ้นในประเทศไทย ตอที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ประมาณตนป 2554
ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573
(PDP 2010) จะมี ก ารกำหนดสั ด ส ว นการใช พ ลั ง งานไฟฟ า จากนิ ว เคลี ย ร ไ ว

¹ÒÂªÇÅÔμ ¾ÔªÒÅÑÂ ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹¾ÅÑ§§Ò¹
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ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟาสูงถึงรอยละ 71
ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่สูงที่สุดในโลก
ขณะที่ทั่วโลกใชเพียงรอยละ 20 เทานั้น
ประมาณรอยละ 10 การทีต่ อ งกำหนดไวเชนนี้ เนือ่ งจากสถานการณความตองการ
ใชไฟฟาของประเทศไทย จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยไมมีแหลงพลังงานอื่น และยังตองนำเขาเชื้อเพลิง
เชน น้ำมัน ถานหิน ฯลฯ ในแตละปตอ งใชเงินจำนวนมหาศาล โดยในชวงทีผ่ า นมา
ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาสูงถึงรอยละ 71 ซึ่งถือวาเปน

¡ÒÃãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§¼ÅÔμä¿¿‡Ò¢Í§âÅ¡»‚ 2552

¡ÒÃãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§¼ÅÔμä¿¿‡Ò¢Í§»ÃÐà·Èä·Â»‚ 2552

กรกฎาคม 2553

สัดสวนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ขณะทีท่ วั่ โลกใชเพียง
รอยละ 20 เทานั้น
อยางไรก็ตาม หากไทยยังคงใชกาซ
ธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟาในระดับนี้ตอไป จะ
ทำใหกาซธรรมชาติหมดไปในเวลาประมาณ
20 ปขางหนา จากปจจัยตางๆ เหลานี้ทำให
กระทรวงพลังงานผูมีหนาที่หลักในการดูแล
และบริหารจัดการเรื่องดังกลาว ทำการคนหา
ศึกษาพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อ
เปนทางเลือกสำหรับรองรับการใชพลังงาน
ในอนาคต และสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ใหกับประเทศดวย
โดยพลังงานชนิดนัน้ จะตองเปนพลังงาน
สะอาด ไมกอใหเกิดมลภาวะ เปนมิตรกับคน
และสิ่งแวดลอม ชวยลดภาวะโลกรอน ทั้งนี้
เมือ่ เปรียบเทียบราคาตอหนวยกับพลังงานอืน่ ๆ
ต อ งไม แ พงกว า ประชาชนสามารถรั บ ได
รวมถึงตองสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟา
ไดอยางมีเสถียรภาพดวย เมื่อพิจารณาจาก
เหตุผลดังกลาวแลวพบวา “พลังงานนิวเคลียร”
เปนพลังงานทางเลือกทีน่ า สนใจในอันดับตนๆ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ต น ทุ น ของโรงไฟฟ า
นิ ว เคลี ย ร จะมี ร าคาถู ก กว า เชื้ อ เพลิ ง ชนิ ด
อื่นๆ และยังมีประสิทธิภาพสูงกวาถานหิน
ถึง 100,000 เทา
สำหรั บ แผนการก อ สร า งโรงไฟฟ า ฯ
ดังกลาวในประเทศไทยนัน้ ในเบือ้ งตนกำหนด
สรางนำรอง 2 โรง โดยโรงแรกคาดวาจะสราง
แล ว เสร็ จ ในป 2563 หากเริ่ ม ดำเนิ น การ
ก อ สร า งตั้ ง แต ป 2557 และโรงที่ ส องในป
2564 มี ก ำลั ง การผลิ ต ประมาณ 1,000
เมกะวั ต ต / โรง/ป ซึ่ ง แต ล ะโรงจะมี ร าคา
คากอสรางประมาณ 2.0 - 2.5 ลานเหรียญ
สหรั ฐ ฯ/เมกะวั ต ต และมี อ ายุ ก ารใช ง านได
ประมาณ 60 ป
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พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานทางเลือก
ที่นาสนใจในอันดับตนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตนทุนของโรงไฟฟานิวเคลียร
จะมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ
และยังมีประสิทธิภาพสูงกวาถานหินถึง 100,000 เทา
ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย ที่อยูระหวาง
การศึกษาใหมีโรงไฟฟานิวเคลียร ไดแก เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเวียดนามนั้นมีความกาวหนาอยางมากที่จะ
สรางโรงไฟฟาดังกลาว ลาสุดไดกำหนดจะสรางในบริเวณตอนกลางของประเทศ
ซึ่งอยูใกลกับจังหวัดอุบลราชธานีของไทย
ปจจุบันทั่วโลกมีโรงไฟฟานิวเคลียรจำนวน 436 โรง โดยสหรัฐอเมริกามี
มากที่สุดจำนวน 104 โรง และเมื่อชวงตนป 2553 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา
ไดประกาศแผนการกอสรางโรงไฟฟาฯ ดังกลาวเพิ่มขึ้นอีก 100 โรง ทั้งนี้เพื่อ
ชวยบรรเทาภาวะโลกรอน และสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศ

¤ÇÒÁμ‹Ò§âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ¡ÑºÃÐàºÔ´¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ
หลายคนเมื่อไดยินคำวานิวเคลียรก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมาทันที เนื่องจาก
ในชวงที่ผานมามักจะไดรับขอมูลในดานลบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง อุ บั ติ เ หตุ ร า ยแรงเกี่ ย วกั บ นิ ว เคลี ย ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ถึ ง 2 ครั้ ง
ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อป 2522 ที่โรงไฟฟานิวเคลียรทรีไมลไอสแลนดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไมมีรังสีรั่วไหล และไมมีผูใดเสียชีวิต รวมถึงไมไดรับการ
บาดเจ็บใดๆ เนื่องจากระบบควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติสามารถทำงานได
ตามที่ไดมีการออกแบบไว

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ

สวนครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อป 2529 ที่
โรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิล ในรัฐยูเครน
ของอดีตสหภาพโซเวียต (ปจจุบนั คือ ประเทศ
ยูเครน) ครัง้ นัน้ มีรงั สีรวั่ ไหล มีผเู สียชีวติ 31 คน
บาดเจ็บ 203 คน และมีผลกระทบตอมาอีก
หลายป โดยสาเหตุทเี่ กิดขึน้ เพราะการออกแบบ
ที่แตกตางจากโรงไฟฟาในสวนอื่นๆ ของโลก
โดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพการเพิ่ม
ปฏิกิริยานิวเคลียร และไมมีอาคารคลุมเตา
ปฏิ ก รณ นอกจากนี้ ยั ง มี ส าเหตุ ส ำคั ญ อี ก
ประการหนึง่ ทีท่ ำใหเกิดอุบตั เิ หตุคอื เจาหนาที่
ควบคุม ไดทำการปลดระบบควบคุมอัตโนมัติ
บางสวนออก
ดังนั้น พลังงานนิวเคลียรอาจเปรียบ
เสมื อ นเหรี ย ญที่ มี ส องด า น ด า นแรกเป น
ดานลบที่เกิดจากความวิตกกังวลวาโรงไฟฟา
นิ ว เคลี ย ร จ ะมี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ ระเบิ ด
นิ ว เคลี ย ร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพร า ยแรงหรื อ ไม
ซึ่งในความเปนจริงแลวสมรรถนะหรือความ
เขมขนของสารกัมมันตรังสี หรือยูเรเนียม
235 ทีน่ ำมาใชในโรงไฟฟาฯ จะมีความเขมขน
เพียงรอยละ 3 - 5 เทานั้น หากจะนำไปทำ
ระเบิดนิวเคลียรจะตองใชความเขมขนมาก
กว า ร อ ยละ 90 ขึ้ น ไป เพราะฉะนั้ น หากมี
การสร า งโรงไฟฟ า ดั ง กล า ว ประเด็ น หรื อ
ความกังวลเรื่องการจะนำไปสูการทำระเบิด
นิวเคลียรจึงตัดทิ้งไปได
สวนอีกดานที่เปนบวกนั้น คือ การนำ
นิวเคลียรมาสรางเปนพลังงานที่ใหประโยชน
วิธีการคือ ใชแรยูเรเนียม 235 เปนเชื้อเพลิง
นำมาผานกระบวนการในเตาปฏิกรณ เพื่อ
ทำให เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าทางฟ สิ ก ส อ อกมาเป น
พลั ง งานความร อ น นำไปต ม น้ ำ ให เ กิ ด ไอ
เพื่อปนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟา จึงเปนการ
ตอบโจทยประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมไดอยาง
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ปจจุบันการออกแบบ และเทคโนโลยี
ของโรงไฟฟานิวเคลียร เขาสูรุนที่ 4 ถึง 5
ซึ่งเนนใหความสำคัญกับ
ความปลอดภัยเปนเรื่องแรก
และมีระบบปองกันหลายขั้นตอน
เพือ่ ไมใหสารกัมมันตรังสีรวั่ ไหลออกสูภ ายนอก
ÍÒ¤ÒÃ¤ÅØÁ»¯Ô¡Ã³¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ

ชั ด เจนว า เมื่ อ ไม มี ก ารเผาไหม ใ นกระบวนการผลิ ต จึ ง ไม มี ก ารปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และไนตรัสออกไซด
(N2O) ซึ่งเปนกาซที่ทำใหเกิดปรากฏการณกาซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas) นำไปสูวิกฤติภาวะโลกรอน (Global Warming) ที่ทำใหเกิดผลกระทบตอ
มนุษยทั่วโลก ดังนั้น พลังงานนิวเคลียรจึงเปนรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่สะอาด
และชวยลดปญหาโลกรอนไดเปนอยางดี

âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃμÍŒ §ÍÂÙã‹ ¹¡® 3S
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร า งความมั่ น ใจด า นความ
ปลอดภั ย กั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ า ฯ
โดยทั้งหมดจะตองอยูในกฎเกณฑที่เรียกวา
3S คือ

สำหรับขอกังวลเรื่องความปลอดภัยวาจะมีการรั่วไหลของรังสีจนกอให
เกิดเปนโรคมะเร็งหรือไม รวมทั้งจะเกิดการระเบิดเหมือนโรงไฟฟานิวเคลียร
เชอรโนบิลหรือไมนนั้ รองชวลิต อธิบายวา ปจจุบนั การออกแบบและเทคโนโลยีของ
โรงไฟฟาดังกลาว เขาสูร นุ ที่ 4 ถึง 5 แลว ซึง่ เนนใหความสำคัญกับความปลอดภัย
เปนเรื่องแรก และมีระบบการปองกันหลายขั้นตอน เพื่อไมใหสารกัมมันตรังสี
รั่วไหลออกสูภายนอก

1. ความปลอดภั ย ด า นนิ ว เคลี ย ร
(Nuclear Safety) หมายถึ ง การเลื อ ก
สถานที่ ตั้ ง ต อ งเหมาะสมตามหลั ก เกณฑ
หลีกเลีย่ งสถานทีเ่ สีย่ งภัยธรรมชาติ ทัง้ น้ำทวม
ลมพายุ แผนดินไหว สึนามิ รวมถึงแหลง
ทองเที่ยว และแหลงที่มีชุมชนหนาแนน เพื่อ
ใหเกิดอันตรายนอยที่สุด และการกอสราง
ตองใชมาตรฐานระดับสากลเทานั้น

“สิ่งปดกั้นมี 5 ชั้น เพื่อปองกันการปลอยสารกัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิง
นิวเคลียรออกสูสิ่งแวดลอม เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ทอและปมตางๆ ทำจาก
โลหะสแตนเลสหนาประมาณ 150 - 220 มิลลิเมตร มีแผงคอนกรีตกำบังรังสี
และดานสุดทายคือ อาคารคลุมปฏิกรณเปนผนัง 3 ชั้น หนาไมต่ำกวา 1.30 เมตร
ชั้นในเปนแผนเหล็กกลาหนาราว 6 มิลลิเมตร รวมทั้งยังสามารถตานทานพายุ
เครื่องบินชนหรือตกใส หรือการโจมตีทางอากาศดวยระเบิดหรือขีปนาวุธ”

2. ความมัน่ คงปลอดภัยดานนิวเคลียร
(Nuclear Security) ประเทศที่มีโรงไฟฟา
นิวเคลียรจะตองยึดกฎเกณฑของ IAEA อยาง
เครงครัด และตองไมสะสมยูเรเนียมเกินกวา
ทีก่ ำหนด เนือ่ งจากเปนเรือ่ งความมัน่ คงระหวาง
ประเทศ

นอกจากนี้ การเปลี่ยนเชื้อเพลิงในแตละครั้งก็มีระบบความปลอดภัยที่ดี
เชนกัน โดยการนำเชื้อเพลิงที่ใชแลวไปแชน้ำซึ่งอยูภายในตัวโรงไฟฟา ไมไดมี
การนำออกมานอกตัวอาคาร กอนจะทำใหแหง จากนั้นจึงนำไปเก็บที่อาคารซึ่ง
อยูใกลโรงไฟฟา สวนการเก็บและกำจัดกากจะดำเนินการตามมาตรฐานของทบวง
พลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency IAEA) อยางเครงครัด

3. การพิ ทั ก ษ ค วามปลอดภั ย ด า น
นิวเคลียร (Nuclear Safeguards) ซึ่งจะมี
เจ า หน า ที่ ข อง IAEA มาตรวจสอบอย า ง
สม่ ำ เสมอว า เชื้ อ เพลิ ง ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช และ
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช แ ล ว มี ก ารจั ด เก็ บ ตรงตาม
มาตรฐานที่กำหนดไวหรือไม

กรกฎาคม 2553
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หากประเทศไทยจะตองดำเนินการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรขึ้นมาจริงๆ
จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา และขอผูกพันระหวาง
ประเทศ รวมถึงตองควบคุมการใชงานวาจะตองนำวัสดุนวิ เคลียร โรงงานนิวเคลียร
ไปใชในทางสันติเทานั้น โดยมีองคกรกลางคือ IAEA ทำหนาที่ควบคุมดูแลและ
ใหเปนไปตามสนธิสัญญาและขอผูกพันที่ไดลงนามกันไว

การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
เปนเรื่องที่ทุกประเทศใหความสำคัญ
โดยจะเห็นไดวาโรงไฟฟาดังกลาวทั่วโลก
มีระบบมาตรฐานสากลเดียวกัน
และไดพิสูจนแลววามีความปลอดภัยจริง
ดังนัน้ การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร เปนเรือ่ งทีท่ กุ ประเทศใหความสำคัญ
โดยจะเห็นไดวาโรงไฟฟาดังกลาวทั่วโลกมีระบบมาตรฐานสากลเดียวกัน และได
พิสูจนแลววามีความปลอดภัยจริง ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งที่สามารถ
ใชเพื่อสนับสนุนการกอสรางได
สำหรั บ ประเทศต า งๆ ที่ ก ำลั ง มองหาแหล ง พลั ง งานในอนาคต ซึ่ ง
ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ตองเรงหาพลังงานทดแทน แตโรงไฟฟา
ดังกลาวจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวาภาครัฐจะใหความรูความเขาใจใน
เรื่องนี้อยางถูกตองกับประชาชนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงพลังงาน
นับวามีบทบาทสำคัญ ที่จะตองทำความเขาใจอยางตอเนื่อง สวนการตัดสินใจ
จะสรางหรือไมนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบอยางรอบดาน และการยอมรับ
จากประชาชน
ดร.ปรีชา การสุทธิ์ นายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย และที่ปรึกษา
ดานเทคนิคและความปลอดภัยนิวเคลียร สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร กระทรวงพลังงาน ซึ่งทานเปนผูที่เชี่ยวชาญและมีความรูดานนิวเคลียร
มากที่สุดของประเทศไทย กลาววา พลังงานนิวเคลียรไมใชพลังงานที่นากลัว
หากมีการจัดการที่เปนระบบ และการจัดการที่เปนระบบก็ไมไดใชมาตรฐานไทย
เปนตัวตัดสินอยางที่หลายคนกลัว แตเปนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใหการยอมรับ

พลังงานนิวเคลียรเปนทางออกหนึ่ง
ที่จะชวยแกปญหาโลกรอน
และสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน
ใหกับประเทศที่ ไมมีแหลงพลังงานเปนของตนเอง

´Ã.»ÃÕªÒ ¡ÒÃÊØ·¸Ôì ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤Á
¹ÔÇà¤ÅÕÂÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ส ว นเหตุ ก ารณ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น กั บ
โรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิลนั้น เปนเรื่อง
เทคโนโลยีในยุคเริ่มแรก และความผิดพลาด
จากการทดลอง ซึ่ ง ไม มี โ อกาสที่ ก ารใช
เทคโนโลยีของโลกปจจุบันจะเกิดขึ้นไดอีก
รวมถึงพลังงานนิวเคลียรยังเปนทางออกหนึ่ง
ที่จะชวยแกปญหาโลกรอน และสรางความ
มั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศ ที่ไมมี
แหลงพลังงานเปนของตนเองไดเปนอยางดี
สำหรั บ ประเด็ น เรื่ อ งความปลอดภั ย
ของโรงไฟฟาดังกลาว ที่ถือเปนประเด็นหลัก
ที่ผูคนสวนใหญยังวิตกกังวลอยูนั้น ดร.ปรีชา
กลาววา การที่รัฐบาลมอบแนวนโยบายและ
มอบหมายใหสำนักพัฒนาฯ เปนผูดำเนินการ
และประสานงานศึ ก ษาความพร อ ม และ
ความเป น ไปได ตั้ ง แต เ รื่ อ งการคั ด เลื อ ก
เทคโนโลยี การสรางทีเ่ หมาะสม การจัดเตรียม
ดานบุคลากร การคัดเลือกพื้นที่ ซึ่งจะเปน
สถานที่ตั้ง การกำกับดูแลดานความปลอดภัย
การจัดการเชือ้ เพลิง/ของเสีย/กากกัมมันตรังสี
การพัฒนางานดานกฎหมาย ระบบกำกับและ
ข อ ผู ก พั น ระหว า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การใชพลังงานนิวเคลียร เพื่อการผลิตไฟฟา
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หลังจากที่สำนักพัฒนาฯ ไดรวมกับหนวยงานตางๆ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว
จะตองมีขอสรุปที่ชัดเจนวา ควรมีการกอสราง
โรงไฟฟานิวเคลียรโรงแรกของประเทศไทยหรือไม
โดยเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ การใหความรูความเขาใจกับประชาชนในเรื่อง
ของโรงไฟฟานิวเคลียร กอนที่จะจัดทำแผนสำรวจ วิจัยทัศนคติของประชาชน
จากนั้นนำผลที่ไดนำเสนอเปนรายงานตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน กอนที่จะนำเสนอเขาสูรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาจะ
ตัดสินใจสรางโรงไฟฟานิวเคลียรหรือไม
ในแผน PDP 2010 ซึ่งเปนแผนระยะยาว 20 ป ตั้งเปาวาจะสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรจำนวน 11 โรง แตลาสุดไดมีการพิจารณาปรับลดลงเหลือจำนวน 5 โรง
หรือประมาณ 5,000 เมกะวัตต โดยคาดวาโรงที่ 1 จะเปดเดินเครือ่ งไดในป 2563
และโรงที่ 2 ในป 2564 ซึ่งแตละโรงมีกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต
ขณะนี้ไดมีการเตรียมโครงสรางพื้นฐานรองรับทั้งการวาจางที่ปรึกษา การ
คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมจากการเสนอรอบแรก 14 พื้นที่ จะคัดเหลือ 5 พื้นที่ใน
ชวงกลางป 2554 หลังจากนั้นจะมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA)

และคัดใหเหลือ 3 พื้นที่ เพื่อดูจุดที่เหมาะสม
ที่สุดในการกอสรางตอไป
อยางไรก็ตาม ภายในป 2553 หลังจาก
ที่สำนักพัฒนาฯ ไดรวมกับหนวยงานตางๆ
จัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการ
กอสรางโรงไฟฟาฯ แลว จะตองมีขอสรุปที่
ชัดเจนวาควรมีการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
โรงแรกของประเทศไทยหรือไม
นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จึงเปนความจำเปนอยางเรงดวน โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรสำนั ก พั ฒ นาฯ
ในทุกระดับ รวมถึงองคกรและหนวยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจอยาง
แทจริงเกีย่ วกับโรงไฟฟานิวเคลียร เทคโนโลยี
ความปลอดภั ย ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
และที่สำคัญคือ ความหวงใยของประชาชน
ตอการสรางโรงไฟฟาดังกลาว

โครงการโรงไฟฟานิวเคลียรของไทย
สำหรับประเทศไทยเริ่มมีแนวคิดกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมาตั้งแต
ป 2509 โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเปนผูนำเสนอ
รัฐบาลในสมัยนั้น ตอมาในป 2510 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการนิวเคลียร
เพือ่ พิจารณาโครงการระหวางป 2510 - 2511 ซึง่ ไดมกี ารศึกษาถึงความเหมาะสม
ของโครงการ และเลือกสถานที่ตั้ง
ในป 2513 IAEA ใหความเห็นชอบสถานที่และเตรียมการกอสราง
โรงไฟฟาฯ ดังกลาวที่บริเวณอาวไผ จังหวัดชลบุรี จากนั้นในป 2515 รัฐบาล
เห็นชอบโครงการฯ กำหนดใหใชเตาปฏิกรณแบบน้ำเดือด (BWR 600 MWe)
ตอมาในป 2517 มีการสั่งจองแรยูเรเนียมจากประเทศผูจำหนาย
ป 2518 IAEA จัดอบรมเรื่อง Nuclear Power Project Planning and
Implementation ขึ้นเปนครั้งแรกที่ Karlsruhe Germany โดยมีผูแทนจาก
กฟผ. และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เขารวมการอบรม ตอมาในป 2519
ดำเนินการขออนุมัติเพื่อเปดประมูลโรงไฟฟานิวเคลียร แตเมื่อถึงป 2521
รัฐบาลไดประกาศเลื่อนโครงการดังกลาวออกไปโดยไมมีกำหนด
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ตอมาในป 2525 - 2535 กรรมมาธิการ
พลังงานรัฐสภา ใหดำเนินการเลือกสถานที่
กอสรางโรงไฟฟาฯ รวมกับ Newjec โดย
เลือกไวทั้งหมดจำนวน 59 แหง แตที่มี
ความเหมาะสมมีเพียง 5 แหงเทานั้น และ
จะตองเลือกใหเหลือจำนวน 3 แหง
จากนัน้ ในป 2527 - 2530 กรรมาธิการ
พลังงานรัฐสภาเห็นชอบใหศึกษาและเปน
ทางเลื อ ก รวมทั้ ง ศึ ก ษาความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร ข องโครงการ และป
2539 คณะรัฐมนตรีไดดำเนินการแตงตั้ง
กรรมการศึกษาความเปนไปไดในประเทศไทย
และนำเสนอรายงานความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร และโครงสร า งพื้ น ฐานใน
ป 2541
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นายกสมาคมฯ ไดกลาวถึงเหตุผลสำคัญของการคิดใชพลังงานนิวเคลียร
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา ดังนี้
ประการแรก เพื่อสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน เนื่องจากในปจจุบัน
ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติในอาวไทย และทะเลอันดามันเพื่อการผลิตไฟฟา
มากถึงรอยละ 71 แตมีปริมาณสำรองอยูไมมากนัก (สามารถใชไดอีกประมาณ
30 ป หรือนอยกวานั้น) จึงถือวามีความเสี่ยงสูงมากในดานของแหลงพลังงาน
ประการที่สอง เกิดแรงกดดันจากภาวะโลกรอน หรือ Climate Change
เนื่องจากในชวงที่ผานมาภาวะโลกรอนไดแสดงผลทาง Climate Change อยาง
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ชั ด เจนและรุ น แรง จึ ง เกิ ด แรงกดดั น จาก
ประเทศตางๆ ทั่วโลก ในการลดการปลอย
ก า ซเรื อ นกระจกอย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง จะมี ผ ล
ทำใหราคาพลังงานที่ใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
เพิ่มขึ้นมาก
ประการที่ ส าม เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพ
ราคาพลั ง งาน และสามารถแข ง ขั น ได ใ น
ระยะยาว ทั้งนี้ในชวง 5 - 6 ปที่ผานมา ราคา
ป โ ตรเลี ย ม ก า ซธรรมชาติ ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
อยางตอเนื่อง และผันผวนมาก ดังนั้นหาก
เลือกใชพลังงานที่ไมมีเสถียรภาพดานราคา
และปลอยกาซเรือนกระจก ในระยะเวลา 20 30 ปขางหนา ราคาพลังงานอาจจะมีแนวโนม
ผันผวนและปรับสูงขึ้นมาก
ประการที่ สี่ ควรสงวนปริ ม าณก า ซ
ธรรมชาติในอาวไทยไวสำหรับใชประโยชน
ในดานอื่นๆ ที่มีคุณคาสูงกวา เชน การขนสง
และคมนาคม รวมถึ ง ด า นอุ ต สาหกรรม
ปโตรเคมี เปนตน
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ในปจจุบันมีโรงไฟฟานิวเคลียรทั่วโลก
ที่เดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟาอยูจำนวน
416 โรง โดยมีประเทศตางๆ มากกวา 30
ประเทศ ที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร
และในป 2553 อยูระหวางการกอสรางอีก
จำนวน 56 โรง
สำหรั บ ประเทศที่ มี สั ด ส ว นการผลิ ต
ไฟฟ า จากพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร ม ากที่ สุ ด คื อ
ฝรั่งเศส รอยละ 78 รองลงมาคือ เบลเยียม
รอยละ 54 สวิตเซอรแลนด รอยละ 40 เกาหลี
รอยละ 37 ญี่ปุน รอยละ 30 สหรัฐอเมริกา
ร อ ยละ 19 รั ส เซี ย ร อ ยละ 16 แอฟริ ก า
รอยละ 4 และจีน รอยละ 2
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โรงไฟฟานิวเคลียรเปนโรงไฟฟาพลังความรอนชนิดหนึ่ง โดยตนกำเนิด
พลั ง งานของโรงไฟฟ า ชนิ ด นี้ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าการแตกตั ว ของธาตุ ยู เ รเนี ย ม
ซึ่งใหพลังงานความรอนมหาศาลเพื่อผลิตไอน้ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟา
สำหรับโรงไฟฟานิวเคลียรโดยทัว่ ไปประกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือ อาคาร
ปฏิกรณ อาคารกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟา และอาคารอุปกรณประกอบ ทั้งนี้
หากจำเปนตองมีการระบายความรอนใหมากยิง่ ขึน้ ก็จะมีหอระบายความรอนดวย
โรงไฟฟานิวเคลียรทนี่ ยิ มใชกนั อยางแพรหลายทัว่ โลกมี 3 แบบ ตามชนิด
ของเครื่องปฏิกรณ ซึ่งสวนใหญแบงตามชนิดของสารระบายความรอน และ
สารหนวงนิวตรอน ดังนี้

»¯Ô¡Ã³áºº¹éÓ¤ÇÒÁ´Ñ¹ÊÙ§
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1. ปฏิ ก รณ แ บบน้ ำ ความดั น สู ง
(Pressurized Water Reactor : PWR) เปน
แบบที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกกวารอยละ 60
เลือกใช เปนการผลิตไอน้ำแบบ 2 วงจร โดย
ใชนำ้ เปนตัวพาความรอน และตัวหนวงความเร็ว
นิ ว ตรอน น้ ำ ที่ อ ยู ใ นปฏิ ก รณ มี อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 320 องศาเซลเซี ย ส และอยู ใ ต
ความดั น ประมาณ 155 เท า ของความดั น
บรรยากาศ เพื่อไมใหน้ำเดือดเปนไอ จากนั้น
น้ำรอนจะถูกสงไปยังเครื่องผลิตไอน้ำ เพื่อ
ทำใหน้ำในอีกวงจรหนึ่งเดือด และไอน้ำจะ
ถู ก ส ง ไปยั ง เครื่ อ งกั ง หั น เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ า
รวมทัง้ ใชเชือ้ เพลิงยูเรเนียมทีผ่ า นกระบวนการ
เสริมสมรรถนะใหมคี วามเขมขนของยูเรเนียม
235 ประมาณรอยละ 3 - 5
2. ปฏิ กรณ แ บบน้ ำ เดื อ ด (Boiling
Water Reactor : BWR) มีใชอยูในประเทศ
ตางๆ ประมาณรอยละ 21 ซึ่งเปนแบบวงจร
เดียว ใชนำ้ เปนตัวพาความรอน และตัวหนวง
ความเร็วของนิวตรอน โดยมีนำ้ อยูใ ตความดัน
ประมาณ 75 เทาของความดันบรรยากาศ และ
เดือดทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 285 องศาเซลเซียส
ไอน้ ำ จะถู ก ส ง ไปยั ง เครื่ อ งกั ง หั น โดยตรง
ระหวางเดินเครื่องจะมีไอน้ำเกิดขึ้นประมาณ
รอยละ 12 -15 อยูดานบนของแกนปฏิกรณ
ใช เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ค วามเข ม ข น ของยู เ รเนี ย ม
235 ประมาณรอยละ 3 - 5 และเนือ่ งจากน้ำที่
ผานแกนปฏิกรณอาจปนเปอ นสารกัมมันตรังสี
จึงตองมีการปองกันกังหันเปนพิเศษ
3. ป ฏิ ก ร ณ แ บ บ น้ ำ ม ว ล ห นั ก
(CANDU) ประเทศตางๆ ทั่วโลกที่นิยมใชมี
อยูประมาณรอยละ 10 การผลิตไอน้ำเปน
แบบสองวงจรแต ใ ช น้ ำ มวลหนั ก (Heavy
Water) แทนน้ำธรรมดา เปนตัวพาความรอน
และตั ว หน ว งความเร็ ว นิ ว ตรอนในปฏิ ก รณ
โดยน้ ำ มวลหนั ก มี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 310
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องศาเซลเซียส และอยูภ ายใตความดันประมาณ 100 เทาของความดันบรรยากาศ
จึงไมเดือดเปนไอ รวมทั้งยังถูกควบคุมดวยเครื่องอัดความดัน น้ำรอนจะถูกสง
ไปยังเครื่องผลิตไอน้ำ เพื่อทำใหน้ำในอีกวงจรหนึ่งเดือด ไอน้ำจะถูกสงไปยัง
เครื่องกังหันเพื่อผลิตไฟฟา และสามารถใชเชื้อเพลิงยูเรเนียมที่พบในธรรมชาติ
ทีม่ คี วามเขมขนของยูเรเนียม 235 ประมาณรอยละ 0.7 ได เนือ่ งจากน้ำมวลหนัก
เปนตัวหนวงความเร็วนิวตรอนที่ดีกวาน้ำมาก

áËÅ‹§àª×éÍà¾ÅÔ§ÂÙàÃà¹ÕÂÁ*
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สำหรับหนึ่งในตัวชี้วัดความพึ่งพาได
ของโรงไฟฟ า คื อ Capacity Factor หรื อ
สัดสวนของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจริง ตอ
พลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตไดถาเดินเครื่อง
เต็มกำลังผลิต ตลอดระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้
โดยทั่วไปแลวโรงไฟฟาฐาน (Based Load)
จะมี Capacity Factor มากกวารอยละ 65
แต ส ำหรั บ Capacity Factor เฉลี่ ย ของ
โรงไฟฟ า นิ ว เคลี ย ร ข องโลกอยู ที่ ป ระมาณ
รอยละ 84
อยางไรก็ตาม สำหรับการผลิตไฟฟา
จากพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร นั้ น มี ข อ ดี อ ยู ห ลาย
ประการ ดังนี้
ประการแรก เปนเชื้อเพลิงที่มีความ
มั่ น คงในด า นการจั ด หา สามารถกำหนด
แผนการจั ด หาได อ ย า งชั ด เจน มี ผ ลในเชิ ง
พลังงานสำรองของประเทศ และการพัฒนา
ของเทคโนโลยีทที่ ำใหมี Capacity Factor สูง
ประการทีส่ อง การแขงขันกับเชือ้ เพลิง
อื่ น เนื่ อ งจากสถานการณ ด า นราคาของ
ก า ซธรรมชาติ และน้ ำ มั น มี ค วามผั น ผวน
ในระดั บ ที่ สู ง ทำให เ ชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร มี
ความสามารถในการแขงขัน และหากพิจารณา

ขอดีของการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานนิวเคลียร คือ
เปนเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคง
ในดานการจัดหา
แขงขันกับเชื้อเพลิงอื่นได
และเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม
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ประเภทของมลพิษ

ปริมาณ
(ตัน/ป)

คารบอนไดออกไซด

8,000,000

ซัลเฟอรไดออกไซด

40,000

ไนโตรเจนไดออกไซด

10,000

ฝุน

6,000

»ÃÐà·È·ÕèÁÕâÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ
âÃ§áÃ¡
รวมตนทุน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมแลว นิวเคลียรจึงมีราคาถูกกวา
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ
ประการที่สาม เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียรไม
ปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไฟฟา และเมื่อพิจารณาตลาด Life
Cycle ของการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร การปลอยกาซเรือนกระจก
จะมีปริมาณนอยกวาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃÅ´ÁÅ¾ÔÉ
นอกจากนี้ โรงไฟฟานิวเคลียรยงั ชวยลดมลพิษไดเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรงไฟฟานิวเคลียรขนาด 1,000 เมกะวัตต หากใชแทนโรงไฟฟาถานหิน
ขนาดเดียวกันจะชวยลดมลพิษได ดังนี้

à»ÃÕÂºà·ÕÂºÊÑ´Ê‹Ç¹μŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò
(¿ÍÊ«ÔÅ-¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ)

กรกฎาคม 2553

สำหรั บ ประเทศต า งๆ ที่ มี แ นวคิ ด
การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเปนโรงแรก
ของประเทศ เช น อี ยิ ป ต มี แ ผนก อ สร า ง
1 โรง สวนอินโดนีเซียมีแผนกอสรางในป
2560 จำนวน 4 โรง ไอรแลนด อยูระหวาง
การก อ สร า ง 1 โรง โดยได รั บ อนุ มั ติ ใ ห
ก อ สร า งได 2 โรง และอยู ใ นแผนจำนวน
3 โรง อิสราเอลและคาซัคสถานอยูในแผน
1 โรง เกาหลี DPR ไดรับอนุมัติแลว 1 โรง
ตรุกีไดรับการอนุมัติจำนวน 3 โรง เวียดนาม
อยู ใ นแผนป 2562 จำนวน 2 โรง และ
ประเทศไทยอยู ใ นแผนจำนวน 2 โรงในป
2563 และ 2564
สวนการคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟาฯ
นั้น ตองประกอบดวย
1. พิจารณาถึงกฎเกณฑพื้นฐานที่มี
ขอจำกัด ขอควรหลีกเลี่ยง หรือ สิ่งจำเปน
สำหรับโครงการ
2. พิจารณาปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัย
ดานความปลอดภัย วิศวกรรม สิ่งแวดลอม
และเศรษฐศาสตร
3. การทำงานจะตองโปรงใส ตรวจสอบ
ได และผลการศึ ก ษาต อ งมี ค วามชั ด เจน
เปนเหตุเปนผล เพือ่ นำไปใชในการขออนุญาต
กอสรางโรงไฟฟาตอไป
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âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃã¹»ÃÐà·Èμ‹Ò§æ
วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอรแลนด

โรงไฟฟานิวเคลียร 6 โรง เกาหลี

BUGEY ฝรั่งเศส

ฟูกูชิมา (Fukushima) ญี่ปุน

DOEL #1 เบลเยียม

ประเทศที่จะสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
จะตองดำเนินการอยางเครงครัด
เพื่อความปลอดภัยของประเทศตนเอง
และประเทศเพื่อนบานดวย
นอกจากนี้ การดำเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ยังตองเปนไปตามขอบังคับ
และมาตรฐานที่ เ ป น สากล ไม ว า จะเป น พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
พ.ศ. 2535 มาตรฐานดานความปลอดภัยของ IAEA ในเรือ่ งการคัดเลือกสถานทีต่ งั้
กฎหมายของรั ฐ บาลกลางประเทศสหรั ฐ ฯ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณา
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง รวมถึงขอบังคับและมาตรฐานของประเทศอื่นๆ
ซึ่งประเทศที่จะสรางโรงไฟฟานิวเคลียร จะตองดำเนินการอยางเครงครัด เพื่อ
ความปลอดภัยของประเทศตนเอง และประเทศเพื่อนบานดวย

ประเด็นตอตานที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัย
การจัดการกากกัมมันตรังสีและการพัฒนาอาวุธ
รวมทั้งการทำใหประชาชนยอมรับ
ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายมาก

จะเห็นไดวา พลังงานแตละประเภทมี
ข อ จำกั ด ที่ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น การเลื อ กใช
พลังงานอยางเหมาะสม ในสัดสวนที่พอดี จึง
เปนเรื่องที่สำคัญมาก โรงไฟฟานิวเคลียรเปน
โรงไฟฟาที่ไมปลอยกาซเรือนกระจก สามารถ
เพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศได
แต ป ระเด็ น ต อ ต า นที่ ส ำคั ญ คื อ เรื่องความ
ปลอดภัย การจัดการกากกัมมันตรังสี และการ
พัฒนาอาวุธ รวมทัง้ การทำใหประชาชนยอมรับ
ซึง่ เปนเรือ่ งทีท่ า ทายมาก รวมถึงการใหความรู
และประชาสั ม พั น ธ ที่ ต อ งดำเนิ น การอย า ง
ตอเนื่อง
ดั ง นั้ น โรงไฟฟ า นิ ว เคลี ย ร จึ ง เป น
ทางเลือกหนึ่งของอนาคต ในภาวะที่ประเทศ
ไทยจำเป น ต อ งใช ไ ฟฟ า ในระดั บ สู ง เพื่ อ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศให
สามารถแขงขันกับนานาประเทศในโลกได

บริการจากภาครัฐ…เพื่อการลงทุน

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ / ปรียาพร บูรณศิรินทร / นิศารัตน เขียนนิล / สุนันทา อักขระกิจ

นโยบายการพัฒนา
พลังงานไฟฟาของ กฟผ.

ในฐานะผูใ ห บ ริ ก ารหลั ก ด านไฟฟา
การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย หรื อ กฟผ. เป น องค ก รที่
รับผิดชอบเรื่องการจัดหาพลังงานตางๆ ในการนำมาผลิตกระแส
ไฟฟาตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับลาสุดคือ แผน
PDP 2010 ซึ่งใหความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ทีมงานวารสารสงเสริมการลงทุน ไดรบั เกียรติจาก นายสุทศั น ปทมสิรวิ ฒ
ั น
ผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่จะมาใหรายละเอียดถึงแนวทาง
การดำเนินงานของ กฟผ. วา จะมีทิศทางอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ของภาครัฐ

เพิ่มบทบาทของพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
โดยบรรจุโรงไฟฟาที่ ใช
พลังงานหมุนเวียนไว ในแผนฯ รอยละ 10
¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒμÒÁá¼¹ PDP 2010
สำหรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาระยะยาวของประเทศฉบับปจจุบัน ซึ่ง
ครอบคลุมชวงป 2553 - 2573 (PDP 2010) ไดถูกเรียกวาเปน Green PDP
เนื่องจากแผนฉบับนี้ไดใหความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก กลาวคือ
ประการแรก เพิม่ บทบาทของพลังงานหมุนเวียนมากขึน้ โดยบรรจุโรงไฟฟา
ที่ใชพลังงานหมุนเวียนไวในแผนฯ รอยละ 10 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกระแสโลก
ที่ใหความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกรอนและผลกระทบจากกาซเรือนกระจก รวมทั้ง
ตองการสงวนการใชพลังงานจากฟอสซิลใหมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากในปจจุบนั พลังงาน
ดังกลาวไดลดนอยลง

กรกฎาคม 2553

ประการที่ ส อง นำระบบการจั ด การ
การใชไฟฟา (Demand Side Management
- DSM) มาใช โดยจะเป น การลงทุ น เพื่ อ
ลดการใชไฟฟา ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่จะ
พยากรณการใชไฟฟาลวงหนา จากนัน้ กำหนด
ว า จะต อ งลงทุ น เท า ไหร สำหรั บ โครงการ
DSM นัน้ กฟผ. ไดรเิ ริม่ ดำเนินการมาประมาณ
10 ป ในการสงเสริมการใชอุปกรณประหยัด
พลังงานเบอร 5 สำหรับปนี้มีโครงการใหม
คือ โครงการเปลี่ยนมาใชหลอดผอมเบอร 5
ซึ่งจะมีขนาดเล็กลงและประหยัดกวาเดิม ซึ่ง
หากดำเนินการทั้งประเทศสำเร็จ จะทำใหลด
การผลิตไฟฟาลงไดถึง 1,400 เมกะวัตตตอป

Å´ÊÑ´Ê‹Ç¹¼ÅÔμä¿¿‡Òâ´ÂãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§
¡Ò«¸ÃÃÁªÒμÔ
นอกจากนี้ แผน PDP 2010 ยังมีสาระ
สำคัญในเรือ่ งอืน่ ๆ เชน พยายามลดสัดสวนการ
ใชกาซธรรมชาติ และกระจายไปใชเชื้อเพลิง
ประเภทอืน่ ๆ เปนการทดแทน เพราะในปจจุบนั
ไทยผลิ ต ไฟฟ า โดยใช ก า ซธรรมชาติ เ ป น
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สำหรับปริมาณความตองการใชไฟฟา
จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก หาก
ชวงใดเศรษฐกิจดี ปริมาณการใชไฟฟาก็จะ
เพิ่มสูงขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่มี
การใชไฟฟามากที่สุด ซึ่งสอดคลองและเปน
ไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตขึน้

¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃãªŒä¿¿‡ÒÊÙ§¡Ç‹Ò·Õè
¾ÂÒ¡Ã³¶Ö§ 700 àÁ¡ÐÇÑμμ

เชื้อเพลิง ในสัดสวนสูงกวารอยละ 70 ทำใหมีความเสี่ยงสูงในการขาดเชื้อเพลิง
ในอนาคต
ขณะเดียวกันแหลงกาซธรรมชาติทมี่ อี ยูใ นประเทศไทย และประเทศเพือ่ นบาน
ไมวาจะเปนพมา มาเลเซีย ไดถูกนำมาใชจนเหลือปริมาณลดนอยลง ขณะที่
แหลงกาซธรรมชาติของกัมพูชาก็ยังติดปญหาทางการเมือง ทำใหยังไมสามารถ
นำมาพั ฒ นาได ในอนาคตจะต อ งนำเข า จากประเทศที่ ห า งไกลออกไปในรูป
กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas) ซึ่งจะมีราคาแพงขึ้นมาก ดังนั้น จะ
ต อ งพยายามลดการผลิ ต ไฟฟ า โดยใช ก า ซธรรมชาติ เ ป น เชื้ อ เพลิ ง ลงเหลื อ
ไมเกินรอยละ 50 ของทั้งหมด
อยางไรก็ตาม เพื่อใหมีพลังงานไฟฟาใชอยางตอเนื่อง จำเปนตองเพิ่ม
การผลิตจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เชน การเพิ่มโรงไฟฟาถานหินใหมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 20 จากเดิมมีโรงไฟฟาถานหิน 2 โรง คือ โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง
และโรงไฟฟาบีแอลซีพี ที่จังหวัดระยอง

ปริมาณความตองการใช ไฟฟา
จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่มีการใช ไฟฟามากที่สุด
ในระยะยาวชวงทายของแผน PDP 2010 จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร เปน
สัดสวนรอยละ 10 รวมถึงการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานประมาณรอยละ
20 จะเห็นไดวาแผนดังกลาวใหความสำคัญกับเรื่องการลดการใชกาซธรรมชาติ
และกระจายไปใชเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ แทน

ในแผน PDP 2010 ไดมีการพยากรณ
ความตองการใชไฟฟาป 2553 ไวประมาณ
23,200 เมกะวัตต แตปรากฏวาความตองการ
ใช ไ ฟฟ า สู ง สุ ด เมื่ อ ช ว งต น เดื อ นพฤษภาคม
2553 สูงถึง 24,009 เมกะวัตต ซึ่งมากกวา
ที่พยากรณไวกวา 700 เมกะวัตต แสดงให
เห็นวาระบบเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโนมปรับตัว
ดีขึ้น
หากเปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา
ในชวงไตรมาสแรกของป 2552 กับชวงเดียวกัน
ของป 2553 พบวาเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 15
แม ว า กฟผ. จะประชาสั ม พั น ธ เ รื่ อ งการ
ประหยัดไฟ รวมถึงเชิญชวนใหหันมาใชสินคา
เบอร 5 ก็ตาม แตเมือ่ ดูในภาพรวมทัง้ หมดจะ
เห็นวาในชวงเวลานัน้ เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมสงออก เติบโตสูงถึงรอยละ 30

μŒÍ§àμÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÁ×Í¡Ñº
¤ÇÒÁäÁ‹ªÑ´à¨¹¢Í§ HIA/EIA
สิง่ ทีน่ า เปนหวงในปจจุบนั คือ ในระยะ
เวลาอีก 3 - 5 ปขา งหนา กลาวคือ ป 2554 2556 โครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา

หากทั้ง 4 โครงการ
ไมสามารถดำเนินการได
จะเปนปญหาใหญมาก
ในระยะยาว
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เอกชนรายใหญ (IPP) ที่จะเขาระบบทั้ง 4 โครงการนั้น ขณะนี้เกิดปญหาการไม
ยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงความไมชัดเจนวาจะตองดำเนินการจัดทำ
รายงานการศึ ก ษาผลกระทบต อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) และสุ ข ภาพของ
ประชาชนในชุมชน (HIA) ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรือไม

โดยของภาคเอกชนคือ IPP 2 โครงการ สวน
ของ กฟผ. คือ การเพิม่ กำลังการผลิตทีโ่ ครงการ
โรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุ ด ที่ 4 และโครงการขยายกำลั ง การผลิ ต
โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา ชุดที่ 2

จากการประเมินเบื้องตนพบวามีอยางนอย 2 โครงการที่มีแนวโนมจะตอง
เลื่อนการดำเนินงานออกไปอีกประมาณ 2 ป ซึ่งจะทำใหไฟฟาที่จะไดรับเขาสู
ระบบในชวงปดังกลาว ไมเปนไปตามแผนที่กำหนด และหากทั้ง 4 โครงการไม
สามารถดำเนินการได จะเปนปญหาใหญมากในระยะยาว

ªÕÇÁÇÅÂÑ§¢Ò´ áμ‹¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
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แมในระยะสัน้ ความลาชาของการกอสรางโครงการ IPP จะกระทบไมมากนัก
เนื่องจากประเทศไทยมีกำลังไฟฟาสำรองที่ระดับรอยละ 15 แตเนื่องจากความ
ตองการไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในระยะยาวยอมสงผลกระทบอยางมาก
ดังนัน้ เพือ่ เปนการรองรับผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จำเปนตองมีการปรับแผนการ
จัดหาไฟฟาใหม โดย กฟผ. มีแนวทางในการดำเนินการดังนี้
ประการแรก ดำเนินการปรับปรุงและซอมบำรุงโรงไฟฟาเกาที่ครบอายุ
การใชงานแลว ซึ่งปกติโรงไฟฟาจะมีอายุใชงานประมาณ 25 ป จะดำเนินการ
เพื่อใหสามารถใชงานตอไปไดอีกประมาณ 5 ป เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟา
ในป 2554 - 2557 โดยโรงไฟฟาทีอ่ ยูใ นเกณฑนปี้ ระกอบดวยโรงไฟฟาพระนครใต
และโรงไฟฟาบางปะกง
ประการทีส่ อง เรงรัดการดำเนินการกอสรางโครงการโรงไฟฟาของภาคเอกชน
ที่ไมมีปญหา รวมถึงโรงไฟฟาของ กฟผ. เอง ใหสามารถเขาระบบไดเร็วขึ้น

พลั ง งานหมุ น เวี ย นเป น พลั ง งานที่
ภาครัฐใหการสงเสริม ขณะนี้มีทั้งที่ขาดและ
เกิ น ความต อ งการ สำหรั บ ที่ ยั ง ขาด คื อ
โรงไฟฟาซึ่งใชเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass)
ซึ่งกำหนดโครงสรางทั้งการรับซื้อและปริมาณ
โดยในแผนแมบท 15 ปของการพัฒนา
พลั ง งานหมุ น เวี ย นนั้ น การผลิ ต ไฟฟ า จาก
เชือ้ เพลิงชีวมวลยังไมเปนไปตามแผนทีก่ ำหนด
เนื่องจากผูลงทุนขาดแหลงเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ตนทุนยังมีราคาสูงกวาเดิมมาก ในอดีตราคา
เชื้อเพลิงโดยเฉพาะแกลบจะอยูที่ราคา 300 400 บาทตอตัน แตปจ จุบนั ราคาสูงกวา 1,000
บาทตอตัน ประกอบกับเสนอใหเงินอุดหนุน
(Adder) ในอัตราเพียง 0.30 บาทตอหนวย
จึงไมจูงใจพอ
ส ว นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย นั้ น ตั้ ง
เปาหมายเอาไว 500 เมกะวัตต แตมีผูให
ความสนใจผลิตในปริมาณที่สูงกวาที่กำหนด
ในแผนฯ มาก เนือ่ งจากใหเงินอุดหนุน (Adder)
ในอัตราสูงถึง 8 บาทตอหนวย ซึ่งอาจเปน
การจูงใจทีส่ งู เกินไป หาก กฟผ. รับซือ้ ทัง้ หมด
แลว จะสงผลทำใหคา ไฟฟาเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ
0.25 บาทตอหนวย เมื่อเปนเชนนี้จะทำให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมมีตนทุนการผลิต
สูงขึ้น และอาจสงผลทำใหไมสามารถแขงขัน
ได ใ นตลาดโลก จึ ง อยู ที่ ก ารตั ด สิ น ใจของ
ภาครัฐวาจะดำเนินการอยางไรตอไป

â¤Ã§¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡áÊ§ÍÒ·ÔμÂÁÕÁÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·ÕèμÑé§à»‡ÒËÁÒÂàÍÒäÇŒ
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แผนการผลิตพลังไฟฟาสะสมจากพลังงานหมุนเวียน (เมกะวัตต)
ประเภท

ชีวมวล กาซชีวภาพ แสงอาทิตย

ขยะ

663.04

49.04

10.82

ณ สิ้นป 2565 2,272.04

152.04

707.23 159.32 1,231.07

281.33 4,803.02

ณ สิ้นป 2573 3,032.04

176.04 1,107.23 183.32 1,321.07

281.33 6,101.02

ธันวาคม 2552

9.23

พลังงานลม พลังงานน้ำ

3.07

18.33

รวม

753.52

หมายเหตุ : รวมกำลังผลิต SPP สัญญา Non-firm จำนวน 730 เมกะวัตต

สำหรับนโยบายสงเสริมพลังงานหมุนเวียน นอกจาก กฟผ. จะรับซื้อไฟฟา
ที่ ผ ลิ ต ได จ ากพลั ง งานหมุ น เวี ย นต า งๆ แล ว ยั ง มี น โยบายก อ สร า งโรงไฟฟ า
หมุนเวียนตนแบบอีกดวย โดยนำรองที่โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จังหวัด
แมฮอ งสอน ตอมาคือ โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยเขือ่ นสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี
และภายในป 2553 จะดำเนินการสรางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกำลังการผลิต
5 เมกะวัตต โดยนำเทคโนโลยีรุนใหมลาสุดมาใช

ไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน
เปนไฟฟาที่ ไมมีความสม่ำเสมอ
ทำให ไมสามารถสั่งใหเดินเครื่องตามที่ตองการได
นอกจากนี้ ยังมีพลังงานน้ำ ซึ่งมีโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาที่เขื่อน
ของกรมชลประทานจำนวน 6 เขื่อน สำหรับโครงการแรกติดตั้งภายในป 2553
ที่เขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟาเครื่องละ 6
เมกะวัตต รวมเปน 12 เมกะวัตต สวนอีก 5 โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต
ประกอบดวย
- เขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กำลังผลิต 8 เมกะวัตต
- เขื่อนแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟา
เครื่องละ 6 เมกะวัตต รวมเปน 12 เมกะวัตต
- เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก กำลังผลิต 10 เมกะวัตต
- เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี กำลังผลิต 7 เมกะวัตต
- เขื่อนแควนอย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟา
เครื่องละ 15 เมกะวัตต รวมเปน 30 เมกะวัตต

จากการเก็บสถิติความเร็วลมที่ระดับ
ความสูง 45 เมตร ของ กฟผ. เพื่อตรวจวัด
ศั ก ยภาพพลั ง งานลมสำหรั บ ผลิ ต ไฟฟ า ทั่ ว
ประเทศมาตั้งแตป 2547 พบวาบริเวณอาง
พักน้ำตอนบนของโรงไฟฟาลำตะคองชลภา
วัฒนา ตำบลคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา แหงนี้ มีศักยภาพพลังงานลมดี
ที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย มีลมพัดถึง 2
ช ว งคื อ ช ว งฤดู ล มมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนื อ (ระหว า งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง ปลาย
เดือนมีนาคม) และลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต (ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม) มีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปประมาณ 5
- 6 เมตรตอวินาที ซึ่งมีศักยภาพที่จะนำมา
ผลิตไฟฟาไดในเชิงพาณิชย
กฟผ. จึงไดกอสรางระบบผลิตไฟฟา
พลั ง งานต น แบบ 2 ตั ว แรกขึ้ น ในบริ เ วณ
ตอนบนโรงไฟฟาลำตะคองชลภาวัฒนา ขนาด
กำลังผลิตตัวละ 1.25 เมกะวัตต รวมเปน 2.5
เมกะวัตต ใชงบประมาณกอสราง 165 ลานบาท
ไดติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จพรอมทั้งเชื่อมโยง
เขาสูร ะบบการจำหนายของการไฟฟาสวนภูมภิ าค
(กฟภ.) ไปแลวตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552
เปนตนมา
โครงการขางตนนับเปนโรงไฟฟาพลังงาน
ลมใหญทสี่ ดุ ในประเทศไทยในขณะนี้ กังหันลม
มีความสูง 68 เมตร เสนผาศูนยกลาง 64 เมตร
สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ 4.6 ลานหนวย
ตอป สามารถทดแทนการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

à¾ÔèÁ¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ·ÕèÅÓμÐ¤Í§
กฟผ. จะเนนขยายการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 4 ประเภท ไดแก ลม แสง
อาทิตย น้ำ และขยะ โดยจะขยายพลังงานลมมากที่สุด แตยังติดปญหาในเรื่อง
แหลงทีต่ งั้ กังหันลมทีส่ ว นใหญอยูใ นพืน้ ทีล่ มุ น้ำ ซึง่ ตองขออนุญาตกอน แตคาดวา
ไมนาจะมีปญหา เพราะพลังงานลม ไมกอใหเกิดมลพิษ แตอาจจะตองลงทุน
สายสงไฟฟาเพิ่มขึ้น

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ·ÕèÅÓμÐ¤Í§
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ได 1.1 ลานลิตรตอป และชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุของ
ภาวะโลกรอนไดถึง 2,300 ตันตอป ซึ่งโรงไฟฟากังหันลมแหงนี้จะเปนแหลง
เรียนรูและพัฒนาในดานการวิจัยพลังงานสะอาด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
และจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาดวย
สำหรับโครงการที่จะดำเนินการตอไปคือ การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม
ในเฟสที่ 2 เพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดิม โดยจะเปนโครงการขนาดใหญขึ้นทั้ง
ในสวนขนาดระบบผลิตไฟฟา จากเดิมกำลังผลิตตัวละ 1.25 เมกะวัตต แตที่จะ
ติดตั้งใหมจะมีกำลังการผลิตตัวละ 1.5 เมกะวัตต รวมถึงจำนวนกังหันลมที่เพิ่ม
ขึ้น จากเดิมมีเพียง 2 ตัว กำลังผลิตรวม 2.5 เมกะวัตต แตโครงการใหมจะมี
มากถึง 12 ตัว ทำใหกำลังผลิตรวม 18 เมกะวัตต มูลคาลงทุนประมาณ 1,700
ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จป 2554
นอกจากนี้ กฟผ. จะส ง เสริ ม การผลิ ต อุ ป กรณ ผ ลิ ต ไฟฟ า กั ง หั น ลมใน
ประเทศ โดยจะเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับผูประกอบการที่จะเขามารวมผลิตไฟฟา
พลั ง ลม ซึ่ ง ถ า รายใดใช อุ ป กรณ กั ง หั น ลมที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ ภ ายในประเทศเป น
สัดสวนสูงถึงรอยละ 70 ก็จะพิจารณาให Adder เพิ่มเติม เนื่องจากในปจจุบัน
การนำเขาเทคโนโลยีนี้มีราคาสูงมาก ซึ่งในอนาคตจะตองดำเนินการผลิตชิ้นสวน
ในไทยทดแทนใหได
ในประเทศจีน ปจจุบันสามารถผลิตกังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตต
โดยใชวัสดุภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งภาคเอกชนของไทยควรจะตองประสาน
ความรวมมือกับเจาของเทคโนโลยีในตางประเทศ และใหทุนสนับสนุนการวิจัย
กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ให
เกิดขึ้นในประเทศไดอยางยั่งยืน

โรงไฟฟานิวเคลียรจะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยไดหรือไมนั้น
เปนหนาที่ของ
ภาครัฐและประชาชน
สวน กฟผ. เปนผูปฏิบัติตาม
นโยบายที่รัฐบาลกำหนด
·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ
ประเทศไทยมีแนวคิดกอสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรมาตั้งแตป 2509 แตถูกยกเลิกไป
เนื่ อ งจากทุ ก ภาคส ว นยั ง ไม ใ ห ก ารยอมรั บ
ทำใหประเทศไทยนับเปนประเทศที่อยูในกลุม
ที่มีโรงไฟฟานิวเคลียรชาที่สุดของโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแลวและมีโรงไฟฟาดังกลาว
ใช เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน
เปนตน สวนเวียดนามก็ไดอนุมตั ใิ หดำเนินการ
กอสรางแลว
แตในแผน PDP 2010 นี้มีการกำหนด
สัดสวนโรงไฟฟาดังกลาวไวในชวงปลายแผนฯ
รอยละ 10 เนื่องจากเห็นวาเมื่อถึงเวลานั้น
พลั ง งานอื่ น ๆ คงยากที่ จ ะนำมาเพิ่ ม กำลั ง
ผลิตไฟฟาไดอีก หากคณะรัฐมนตรีตัดสินให
เดินหนาตนป 2554 แลว การกอสรางโรงไฟฟา
นิ ว เคลี ย ร แ ห ง แรกของไทย ขนาด 1,000
เมกะวัตต จะเขาระบบในป 2563 และโรงที่
2 ขนาด 1,000 เมกะวัตตเชนเดียวกัน จะ
เขาระบบป 2564 แตหากยังไมตัดสินใจและ
เลื่อนโครงการออกไปอีก กระทรวงพลังงาน
คงจะต อ งมี ก ารปรั บ แผน เพื่ อ นำโรงไฟฟ า
ประเภทอื่นเขามาทดแทน
อยางไรก็ตาม โรงไฟฟานิวเคลียรจะ
เกิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยได ห รื อ ไม นั้ น เป น

¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃã¹ÞÕè»Ø†¹
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หนาที่ของภาครัฐและประชาชน สวน กฟผ. เปนผูปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาล
กำหนด ซึ่ ง โรงไฟฟ า นี้ มี ทั้ ง ข อ ดี แ ละข อ กั ง วล ที่ ห ลายๆ ฝ า ยต อ งตระหนั ก
หลายประการ
ประการแรก โรงไฟฟานิวเคลียรมีตนทุนการผลิตไฟฟาถูกกวาโรงไฟฟา
ถานหิน น้ำมัน และกาซธรรมชาติ รวมทั้งแรยูเรเนียมที่จะนำมาใชเปนเชื้อเพลิง
ยังมีปริมาณมาก และมีอยูหลายแหลงในโลก ทั้งที่มีการพัฒนาแลว และยังไมได
พัฒนา จึงทำใหตนทุนเชื้อเพลิงมีราคาคอนขางถูก
ประการที่สอง ประชาชนสวนใหญยังหวั่นเกรงวาจะไมปลอดภัยหากมี
โรงไฟฟาดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งความจริงแลวเทคโนโลยีของโรงไฟฟา
นิวเคลียรปจจุบันอยูยุคที่ 3 (3rd Generation) ซึ่งไดมีการพัฒนาใหอยูในขั้นที่มี
ความปลอดภัยสูงมาก เปนตนวา แยกระบบน้ำในเตาปฏิกรณออกจากระบบน้ำ
ปกติ มีการเก็บน้ำสำรองไว ทำใหไมตองพึ่งเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ดังนั้น โอกาสที่
โรงไฟฟานิวแคลียรจะเกิดปญหาใหญนั้น จึงมีนอยมากหรืออาจไมเกิดขึ้นเลย
อยางไรก็ตาม แมวา กฟผ. จะไมใชผูตัดสินใจวาประเทศไทยจะมีโรงไฟฟา
นิวเคลียรหรือไม แต กฟผ. มีหนาที่ในการสรางความพรอมดวยการใหขอมูลและ
ความรูกับประชาชน พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการศึกษาทางดานเทคนิควา
โรงไฟฟานิวเคลียรรูปแบบใดที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด
ประการทีส่ าม หากตองการจะเปนสวนหนึง่ ของการแกไขภาวะโลกรอนแลว
โรงไฟฟานิวเคลียรมีศักยภาพจะชวยแกไขปญหานี้ไดดีที่สุด เนื่องจากโรงไฟฟา
ประเภทนี้ไมปลอยกาซเรือนกระจกและไมมีการเผาไหม

ÃÑ°μŒÍ§»ÃÑºÊÁ´ØÅ¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò»ÃÐàÀ·μ‹Ò§æ ãËŒàËÁÒÐÊÁ
แมวาการใชพลังงานหมุนเวียนนั้นจะมีขอดีหลายประการ
ประการแรก ชวยลดมลภาวะจากการปลอยกาซตางๆ ในกระบวนการผลิต
ประการทีส่ อง เปนการอนุรกั ษพลังงานจากฟอสซิลใหสามารถใชไดนานยิง่ ขึน้
แตพลังงานหมุนเวียนก็มีขอเสียสำคัญหลายประการเชนกัน
ประการแรก ไฟฟ า ที่ ผ ลิ ต ได จ ากพลั ง งานดั ง กล า วเป น ไฟฟ า ที่ ไ ม มี
ความสม่ำเสมอ ทำใหไมสามารถสั่งใหเดินเครื่องตามที่ตองการได เชน เมื่อมี
แสงแดดหรือมีลม ก็จะมีพลังงานในการผลิตไฟฟา แตหากไมมีแสงแดดหรือ
ไมมีลม ก็จะไมสามารถผลิตไฟฟาได สวนโรงไฟฟาเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น ถามี
เชื้อเพลิงเพียงพอ ก็สามารถผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา แตก็มีปญหาขาดแคลน
เชื้อเพลิงชีวมวล

ประการที่สอง แมพลังงานแสงอาทิตย
และพลั ง งานลม จะได ม าฟรี จ ากธรรมชาติ
ก็ตาม แตตนทุนคากอสรางทั้งโรงไฟฟาพลัง
แสงอาทิตยและพลังงานลมยังสูงมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับตนทุนการกอสรางโรงไฟฟา
หลัก การวางแผนจึงจำเปนตองมีพลังงาน
หมุนเวียนใหอยูในระดับที่เหมาะสม
เมือ่ พิจารณาจากขอดีและขอเสียขางตน
จึงเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะตองปรับสมดุล
ของโรงไฟฟาประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับ
ปริมาณความตองการใช โดยตัง้ อยูบ นพืน้ ฐาน
ของการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอม รวมถึง
การสรางความเขมแข็งดานราคาของพลังงาน
ไฟฟา เพือ่ ใหสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ
ได หากราคาไฟฟาสูงมากเกินไปก็จะทำให
แขงขันไดยากขึ้น

พลังงานไฟฟา
ถือเปนจุดแข็งของประเทศ
เนื่องจากมีความมั่นคงไมเกิด
ไฟฟาตก ดับ หรือขาดแคลน
ที่สำคัญคือ มีราคาถูก
»˜ÞËÒä¿¿‡Òμ¡ ´Ñº ¢Í§ä·Â
ÂÑ§´Õ¡Ç‹ÒËÅÒÂ»ÃÐà·È
โดยภาพรวมจะเห็นไดวา พลังงานไฟฟา
ถือเปนจุดแข็งของประเทศ เนื่องจากมีความ
มั่นคงไมเกิดไฟฟาตก ดับ หรือขาดแคลน ที่
สำคัญคือ มีราคาถูก ดังนั้นจึงเปนอีกจุดหนึ่ง
ที่ จ ะประชาสั ม พั น ธ ใ ห นั ก ลงทุ น ที่ ส นใจจะ
เขามาลงทุนในประเทศไทย ไดรบั ทราบขอมูล
เหล า นี้ เพื่ อ เป น ทางเลื อ กในการตั ด สิ น ใจ
เขามาลงทุน
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อยางไรก็ตาม เคยมีการรวบรวมขอมูลเรือ่ งพลังงานไฟฟาของกลุม ประเทศ
อาเซียนและประเทศตางๆ ทัว่ โลก ปรากฏวาประเทศไทยมีจดุ แข็งเรือ่ งความมัน่ คง
ของระบบไฟฟามากทีส่ ดุ ไมเกิดไฟฟาตก ดับ หรือขาดแคลน ระบบไฟฟาของไทย
มีคุณภาพดีกวาหลายๆ ประเทศ เพราะมีความสม่ำเสมอ และพอเพียง รวมทั้ง
ราคาคาไฟฟายังไมสูงมากนัก

ÍÍ¡áººà¾×èÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÁŒ¤‹Ò¡‹ÍÊÃŒÒ§à¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹
ปจจุบันเทคโนโลยีของโรงไฟฟาทุกประเภทนั้น สามารถควบคุมปญหา
เรื่องมลภาวะตางๆ ไดเกือบทั้งหมด เนื่องจากอุปกรณที่นำมาใชไดรับการพัฒนา
ใหมีเทคโนโลยีและคุณภาพที่สูงขึ้น แตมีราคาถูกลง โดย กฟผ. ไดดำเนินการ
ดังนี้
ประการแรก โรงไฟฟาที่จะกอสรางขึ้นใหมของ กฟผ. ทุกแหง จะเนนการ
ออกแบบทีค่ ำนึงถึงเรือ่ งสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่ และรักษาสิง่ แวดลอม
เปนอันดับตนๆ แมคากอสรางจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม เปนตนวา โรงไฟฟาถานหินที่
กอสรางใหมนั้น จะใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด และใชเทคโนโลยี Super Critical
ซึ่งจะทำใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มจากเดิมรอยละ 30 เปนรอยละ 40
สำหรับปริมาณกาซตางๆ ที่จะปลอยออกมามีปริมาณนอยลง โรงไฟฟากังหัน
กาซจะเปลี่ยนไปใชเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ Dry Low NOx ซึ่งมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดลดลง
ประการที่สอง โรงไฟฟาทุกแหงจะตองเปนไปตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ISO 14000 โดยโรงไฟฟาที่สำคัญๆ จะมีการรายงานขอมูลเรื่องมลภาวะและ
ผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟา สงตรงไปยังกรมควบคุมมลพิษตลอด 24 ชั่วโมง
รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะนำขอมูลดังกลาวใสในเว็บไซตดวย เพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
ประการที่สาม เรงดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟาที่ออกแบบมากวา 30 ป
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น เพื่ อ จะช ว ยลดปริ ม าณก า ซคาร บ อนไดออกไซด ที่ จ ะ
ปลอยออกสูช นั้ บรรยากาศ และหากโรงไฟฟานัน้ ๆ ไมสามารถดำเนินการปรับปรุง
ไดแลว อาจจำเปนตองกอสรางโรงไฟฟาใหมขึ้นเปนการทดแทน

การปลูกตนไมจำนวนมาก
จะเปรียบเสมือนกับเปนการติดตั้งเครื่องจักร
ในการที่จะเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด
ใหมาเปนกาซออกซิเจน
กรกฎาคม 2553

ประการทีส่ ี่ โครงการปลูกปา เนือ่ งจาก
การปลูกตนไมจำนวนมาก จะเปรียบเสมือนกับ
เปนการติดตั้งเครื่องจักรในการที่จะเปลี่ยน
กาซคารบอนไดออกไซดใหมาเปนกาซออกซิเจน
โดยวิ ธี ท างธรรมชาติ สำหรั บ ในป 2553
กฟผ. มีโครงการปลูกตนไมรอบบานพอ ที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 840,000 ตน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสแหงการบรมราชาภิเษก ปที่ 60
รวมถึงปลูกในบริเวณรอบๆ เขื่อนภูมิพลและ
เขื่อนสิริกิติ์ โดยรวมมือกับกระทรวงพลังงาน
อยางไรก็ตาม จากการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล เรื่ อ งความต อ งการใช ไ ฟฟ า โดยการ
สรางโรงไฟฟาใหม ปรากฏวาทุกคนตองการ
ใช ไ ฟฟ า แต ไ ม ต อ งการให โ รงไฟฟ า เข า มา
ตั้งอยูในพื้นที่ที่อาศัยอยู ถาทุกคนคิดเชนนี้
ก็ จ ะไม ส ามารถแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งพลั ง งาน
ไฟฟาของประเทศได

Ã³Ã§¤»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹
แมวา กฟผ. จะเปนผูขายไฟฟา แต
คำนึงถึงเรือ่ งการประหยัดไฟดวย โดยรณรงค
ใหผูบริโภคหันมาใชอุปกรณไฟฟาที่ประหยัด
พลังงาน หรือทีม่ เี ครือ่ งหมายเบอร 5 เนือ่ งจาก
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กฟผ. เปนองคกรที่ไมไดมุงผลกำไร แตเปนองคกรของรัฐที่ดูแลเรื่องการใช
พลังงานไฟฟาของประเทศ

รอบโรงไฟฟ า (กองทุ น รอบโรงไฟฟ า ) ซึ่ ง
ชุมชนจะไดรับความชวยเหลืออยูแลว

สำหรับอุปกรณประหยัดไฟฟาลาสุดที่ กฟผ. ดำเนินการมาตัง้ แตตน ป 2553
คือ การเปลี่ยนหลอดผอมเบอร 5 รุนใหม ที่เล็กกวารุนเกา แตความสวางมาก
กวาเดิม โดยเปลี่ยนพรอมบัลลาสต ซึ่งจะใชบัลลาสตแกนเหล็ก (ราคาทั้งชุดใน
การเปลีย่ นครัง้ แรกจะอยูท ปี่ ระมาณ 220 บาท) อายุการใชงานของหลอดไฟประมาณ
3 - 4 ป สวนบัลลาสตสามารถใชงานไดนานกวาหลอดไฟ ซึง่ จะคุม ทุนภายใน 2 ป

ทุกโครงการของ กฟผ. ที่ดำเนินการ
จะใหความสำคัญกับการมีสว นรวมของประชาชน
อยางมาก ตัวอยางเชน ในกรณีทจี่ ะดำเนินการ
กอสรางโรงไฟฟาใหม ถาจะตองเลือกพื้นที่ใด
ตองเขาไปทำความเขาใจกับประชาชนใหรับ
ฟงถึงเหตุผลของการเลือกพื้นที่ และสราง
ความเขาใจในทุกๆ เรือ่ ง ทัง้ นีห้ ากประชาชนใน
พื้นที่สวนใหญไมเห็นดวยก็จะไมดำเนินการ
ตอ สวนโรงไฟฟาที่ดำเนินการอยูแลวจะดูแล
ใหดียิ่งขึ้น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบดวย

เปาหมายประหยัดไฟฟาจากโครงการเปลี่ยนหลอดผอมใหม T5
ป

พลังไฟฟา (เมกะวัตต)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

43 129 215 344 473 584 498 369 198

พลังงานไฟฟา (ลานหนวย) 210 629 1,049 1,678 2,307 2,852 2,433 1,804 965

โครงการเปลี่ยนหลอดผอมดังกลาว ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล โดยจะเปลี่ยนใหกับหนวยงานราชการทั้งหมดกอน ทั้งโครงการจำนวน
2 ลานหลอด ดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ป สวนภาคเอกชนก็มีการจูงใจให
เปลี่ยน ดวยการนำเสนอถึงขอดีของหลอดและบัลลาสตรุนใหม สำหรับประชาชน
ทั่วไปคงตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง ตองสรางความเขาใจกอนเนื่องจากการเปลี่ยน
ตองเปลี่ยนทั้งบาลาสตดวย
กฟผ. ยังมีแนวคิดเรื่องการประหยัดไฟฟาจากรีโมทคอนโทรล ซึ่งปจจุบัน
แมเราปดเครื่องใชไฟฟาดวยรีโมทไปแลวก็ตาม แตเครื่องใชไฟฟายังคงใชไฟฟา
ถึง 3 วัตต จึงจะพยายามปรับลดลงใหเหลือ 1 วัตต (โครงการ 1 วัตตรกั ษโลก) ซึง่
ในสวนนี้ กฟผ. ตองไปเจรจากับบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาตางๆ เพื่อดำเนินการ
เปลี่ยนสายการผลิตใหม
สวนพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของคนไทย สวนใหญจะเนน
เรื่องราคาเปนหลัก ไมไดใหความสำคัญกับเรื่องประสิทธิภาพการใชไฟฟา ดังนั้น
เพื่อชวยใหประชาชนเลือกใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟสูง และ
ประหยัดพลังงาน ตองรณรงคใหประชาชนหันมาใชอุปกรณไฟฟาที่มีเครื่องหมาย
เบอร 5

CSR à¾×èÍ»ÃÐªÒª¹ÃÍºâÃ§ä¿¿‡Ò
การดำเนินนโยบายทางดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR)
จะเนนใหความสำคัญกับชุมชนที่อยูโดยรอบโรงไฟฟาสูงมาก ไมไดมุงชวยเหลือ
ในรูปการใหเงินเปนหลัก แตเปนการสงเสริมใหเศรษฐกิจชุมชนเกิดความเขมแข็ง
รวมสงเสริมในเชิงวิชาการ หากโครงการใดขาดเงินทุนสนับสนุน อาจใหการ
สนับสนุนบางตามความเหมาะสม เพราะปจจุบันมีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่

มีแนวโนมวาในอนาคตการจัดหา
ไฟฟาจะยากลำบากมากขึ้น
จำเปนตองประคับประคอง
โครงการเหลานี้ ใหดี
·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´ËÒä¿¿‡Òã¹Í¹Ò¤μ
มีแนวโนมวาในอนาคตการจัดหาไฟฟา
จะยากลำบากมากขึ้ น ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว เพราะในชวงที่ผานมาเกิดปญหา
ตางๆ เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การชะลอการก อ สร า งโรงไฟฟ า เอกชน
รายใหญ (IPP) จึงจำเปนตองประคับประคอง
โครงการเหลานี้ใหดี เพื่อรักษาความมั่นคง
ของการผลิตไฟฟาใหคงอยู รวมทั้งมีตนทุน
ที่สามารถแขงขันกับตางประเทศได
การดำเนินการเรื่องใดๆ ก็ตาม หาก
ได รั บ ความร ว มมื อ ร ว มใจจากทุ ก ฝ า ยแล ว
การดำเนินงานนัน้ ยอมประสบผลสำเร็จ กฟผ.
จึ ง ขอความร ว มมื อ จากผู ใ ช ไ ฟฟ า ที่ อ ยู ใ น
ภาคสวนตางๆ ดังนี้
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ประการแรก ใหประชาชนทุกคนชวยกัน
ประหยัด และใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
โดยวิธีที่งายที่สุดคือ การเลือกใชอุปกรณที่มี
คุณภาพสูง ทั้งนี้การเลือกซื้ออุปกรณไฟฟา
ตองดูภาพรวมเรือ่ งการประหยัดพลังงานไฟฟา
เปนหลัก หรือที่มีเครื่องหมายเบอร 5
ประการที่ ส อง ในอนาคตการจั ด หา
พลังงานจะเปนเรือ่ งทีย่ ากมากขึน้ เพราะฉะนัน้
จำเปนตองใหสังคมไทยไดศึกษา และเรียนรู
ขอมูลดานตางๆ อยางถองแท เนือ่ งจากทุกคน
ไมสามารถจะปฏิเสธการใชพลังงานไฟฟาใน
ชีวิตประจำวันได หากไมมีไฟฟาก็ อยูไม ไ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการผลิตของประเทศ
ตองพึ่งพาพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น

ประวัติผูวาการ กฟผ.
นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) คนที่ 11 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป 2517
ในระหวางป 2546 - 2552 ไดเขารับการอบรมในหลักสูตร อาทิ Advanced
Management Program Harvard Business School, Director Certification
Program ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Senior Executive
Development Program-2 ของมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ
ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business
School ฯลฯ
ตำแหนงใน กฟผ. ในชวงที่ผานมา คือ รองผูวาการผลิตไฟฟา ผูชวย
ผูวาการบริหารสายงานผลิตไฟฟา ผูชวยผูวาการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุง
รักษา ฯลฯ
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สัมภาษณพิเศษ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ / สุวิดา ธัญวงษ

มุมมอง

ของรองเลขาธิการฯ คนใหม
(นายพสุ โลหารชุน)
สมาชิกใหมแหงครอบครัวบีโอไอ ซึ่งเปนผูบริหารระดับรองเลขาธิการชายหนึ่งเดียวของเราตอนนี้ ไม ใช ใคร
ที่ไหน แตเปนผูคร่ำหวอดในกระทรวงอุตสาหกรรมมายาวนาน ประสบการณและชื่อเสียงของทาน หากใครที่
ตองคลุกคลี ในวงการ SMEs ยอมเปนไปไมไดที่จะไมรูจักทาน “ดร.พสุ โลหารชุน”
ทานใหเกียรติกับทีมงานวารสาร โดยไดเปดโอกาสใหไดสัมภาษณเจาะลึก
ในหองทำงานและเลาใหฟง ถึงสวนตัวของทานอยางเปนกันเอง เรือ่ งราวของทานมี
มากมาย มาเริม่ กันที่ชีวิตในวัยเด็กและเรื่องราวในดานการศึกษาของทานกันกอน

ªÕÇÔμã¹ÇÑÂà´ç¡á¶º¶¹¹à¾ªÃºØÃÕ

เซนตดอมินิก...
ยอมตายดีกวาทำบาป
คำขวัญประจำโรงเรียน
ที่จำขึ้นใจ

ทานเลาใหเราฟงถึงชีวิตในวัยเด็กของทานวา
“วัยเด็กผมอยูใ นกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี อยูใ นซอยสมประสงค 2 ตรงขาม
กรุงเทพการบัญชี แถวโรงหนังเมโทร ที่บานทำกิจการใหเชาตึก แตคุณพอก็เคย
ทำงานบริษัทเงินทุนมากอน สวนคุณแมก็ทำงานที่สถานทูตอเมริกัน
ตอนเด็กจึงเขาเรียนที่โรงเรียนสมประสงคหลังบาน แลวก็มาตอชั้นประถม
ทีโ่ รงเรียนเซนตดอมินกิ หางออกไปหนอย ทีน่ ผี่ มเรียนจนถึงชัน้ มัธยมตนเลย และ
ทีโ่ รงเรียนมีคำขวัญวา “ยอมตายดีกวาทำบาป” อันนีเ้ ปนคำขวัญทีผ่ มจำขึน้ ใจ (หัวเราะ)

จากนั้ น ผมก็ ม าต อ มั ธ ยมปลายที่ โ รงเรี ย น
เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาในด า นวิ ท ยาศาสตร รุ น
ของผมตอนนั้นก็คือรุน 37 รุนเดียวกับทาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (รวอ.)
คนปจจุบัน (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) จบแลว
ก็มาตอที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา”
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ชอบเรียนดานคณิตศาสตร ฟสิกส
มากกวาดานชีววิทยาที่ตองเขาแล็บ
ดังนั้นขอเรียนวิศวะไฟฟาดีกวา
àÃÕÂ¹¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ·Õè¨ØÌÒÏ
เหตุที่ทานเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตรนั้น ทานใหเหตุผลวาประทับใจ
รุนพี่ที่เขามารับนองตอนทานเรียนอยูเตรียมอุดมศึกษา และโดยสวนตัวทานก็
เปนคนชอบเรียนดานคณิตศาสตร ฟสกิ ส มากกวาดานชีววิทยาทีต่ อ งเขาหองแล็บ
(Lab) เมื่อนึกถึงสาขาหลักๆ ของวิศวะในสมัยนั้น ซึ่งมี ไฟฟา เครื่องกล เคมี
แลวก็โยธา ทำใหทานเลือกเรียนสาขาไฟฟาเพราะนาจะเปนสาขาที่ใชคณิตศาสตร
มากกวาสาขาอื่น
หลังจากจบการศึกษา ทานไดทดลองทำงานชวงสั้นๆ ที่บริษัท ไทยวา ซึ่ง
เปนบริษัททำแปงมัน ทำวุนเสน ของสิงคโปร อยูตรงสาทร หนาโรงแรมบันยันทรี
ทานเลาวา ชวงที่ทานเขาไปทำงานที่นั่น ทานเปนวิศวกรคนเดียว นอกนั้นก็จะเปน
พวกนักการตลาดมากกวา

ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÞÒâ··Õè¹ÔÇÂÍÃ¡
ทานเลาถึงสมัยที่ทานไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกาใหเราฟงวา
“ผมไปเรียนตอที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ที่ Polytechnic Institute
of New York ที่นี่เปนมหาวิทยาลัยดานวิศวกรรมแหงหนึ่งที่มีชื่อพอสมควรใน
นิวยอรก เรียนอยูหนึ่งป ก็เปลี่ยนมาเรียนสาขาวิศวอุตสาหการ (Industrial
Engineering: I.E.) เพราะเห็นวาเรื่องไฟฟานี่ทฤษฎีเยอะเหลือเกิน ก็เลยหันมา
เรียนปริญญาโทดาน I.E. ซึ่งก็มีเพื่อนๆ คนไทยมารวมเรียนดวย 2 - 3 คน
ก็สนุกดีที่มาเรียนในเมืองใหญ นิวยอรกเปนเมืองที่นาสนใจ”

»ÃÔÞÞÒâ·ãºà´ÕÂÇäÁ‹¾Í ¢Íμ‹ÍÍÕ¡ãº
“เมื่อครบป ผมก็เรียนจบปริญญาโทที่นิวยอรก แตก็รูสึกวา ทำไมเร็วจัง
อยากอยูตออีกสักพัก เลยตัดสินใจเรียนตอที่เวอรจิเนียเทคหรือชื่อเต็มๆ ใน
ภาษาอังกฤษวา Virginia Polytechnic Institute and State University ที่เมือง
Blacksberg เริ่มเรียนเมื่อป 2525 แลวก็เรียนจบประมาณป 2529 โดยเรียนตอ
ปริญญาเอกดาน Industrial Engineering Operation Research ดวยทุนสวนตัว
โดยมหาวิทยาลัยใหคาเลาเรียน และผมก็ทำงานเปนผูชวยอาจารย (Teaching
Asistant) ดวย ตอนนั้นตองทำวิทยานิพนธเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจกับ
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การวางผังโรงงาน เปนเรื่องเกี่ยวกับการใช
คอมพิ ว เตอร ม าช ว ยในการตั ด สิ น ใจวาง
รูปแบบโรงงาน”

à¾×èÍ¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä·Âã¹ªÑé¹»ÃÔÞÞÒàÍ¡
“ชวงที่เรียนปริญญาเอกนั้นเรียนหนัก
มาก ก็ คิ ด ๆ กั บ ตั ว เองว า ทำไมถึ ง เหนื่ อ ย
อยางนี้ ทำไมการทำวิทยานิพนธถงึ ยากอยางนี้
จึ ง พยายามเรี ย นให ห นั ก ขึ้ น บางคนเรี ย น
กอนผม แตวิทยานิพนธไมผาน ตองใชเวลา
ถึง 8 ปจึงจะจบ เริ่มมองอนาคตตัวเองบาง
ทำใหเกิดความพยายาม
ชวงปกลางๆ ที่เริ่มเจอคนไทย ก็รูสึก
สนุก ทานอาหารกันบาง สังสรรคกนั บาง ตอมา
ก็เริ่มคิดแลววา อยางนี้ไมไดแลว ตองตั้งใจ
เรงเครื่องหนอย เพราะเห็นเพื่อนที่เรียนเกง

เห็นเพื่อนที่เรียนเกง
เปนตัวอยางวา
ทำไมเกงอยางนี้
แตทำวิทยานิพนธ ไมผาน
แลวเราจะไหวเหรอ
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ÃÑºÃÒª¡ÒÃ·Õ¡è ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

แตยังไมจบเปนตัวอยางวา ทำไมเกงอยางนี้แตทำวิทยานิพนธ ไมผา น แลวเราจะ
ไหวเหรอ ตอนหลังก็เลยพยายามเรงเครื่อง เพราะตอนเรียนปริญญาเอกนีไ่ มแน
ขึน้ อยูก บั วาเราเจอทีอ่ าจารยปรึกษา (Advisor) ที่เปนมิตรและคุยกันรูเรื่องแคไหน”
หลังจากที่ทานเรียนจบก็มีอาจารยหัวหนาแผนกที่เวอรจิเนียเทคชวนทาน
ไปเรียนตอทีเ่ ท็กซัส เนือ่ งจากอาจารยทา นนัน้ ไปเปนหัวหนาแผนกทีเ่ ท็กซัส แตทา น
ไดตอบปฏิเสธเนื่องจากรูสึกอิ่มตัวและคิดวานาจะกลับเมืองไทย ทั้งที่ตอนนั้นก็มี
เพื่อนที่อยูทำงานตอในสหรัฐฯ ทานเลาวา มีเพื่อนทำงานที่ NASA ดวย แตพอ
อายุ 40 กวาๆ เพื่อนคนนั้นก็กลับมาเมืองไทย ในขณะที่ทานนั้น ตัดสินใจทันทีที่
จะกลับเมืองไทย

·Ó§Ò¹·Õè Seagate ËÅÑ§ÊÓàÃç¨»ÃÔÞÞÒàÍ¡
“จริงๆ แลว ตอนผมกลับมาจากอเมริกา กอนที่ผมจะเขารับราชการ ผมได
ไปทำบริษัทเอกชนอยูพักหนึ่ง คือไปทำ Hard Disk Drive (HDD) ใหกับบริษัทซี
เกท (Seagate) ที่ตึกมโนรมย
ตอมาเมื่อเขารับราชการ ผมจึงขอลาออกกับผูบริหาร ซึ่งไดถูกถามวา
“คิดดีแลวเหรอ” เพราะบริษัทพวกนี้ Compensation ดี เขาทำงานสักพักก็ ให
โบนัส ให Option แตเราตั้งใจทำราชการก็เลยออกมารับราชการยาว”

ผมเคยทำงานดาน
Hard Disk Drive ที่ Seagate
พอผมออกไปคุณพรชัยก็เขามา
คนไทยกอนผมคือคุณสัมพันธ

ช ว งที่ ท า นกลั บ มาเมื อ งไทยใหม ๆ
ประมาณป 2529 - 2530 หลั ง จากที่
ทานออกจากซีเกท ทานก็ไดคุยกับหลายๆ
หน ว ยงานในภาคราชการ ท า นได คุ ย กั บ
ดร. สาวิตต โพธิวิหค จากสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แลวก็ไดคุยกับ
ดร. ดำริ สุโขธนัง ทีก่ รมสงเสริมอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ท า นยั ง ได คุ ย กั บ คนจากบี โ อไอ
ดวย แตเปนใครนั้น ทานจำชื่อไมไดแลว…
แล ว ก็ ยั ง ได คุ ย กั บ คนจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมดวย
“ตอนนั้นผมสนใจงานของทานดำริใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนความรวมมือ
ของรั ฐ บาลไทย ที่ อ ยากช ว ยอุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกลของไทยใหเขมแข็งเพราะเปน
พื้นฐานของระบบอุตสาหกรรม ตอนนั้นเปน
กองแต มี ชื่ อ ว า สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เครือ่ งจักรกลและโลหะการ”
ตอนชวงแรกที่ทานอยูสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมฯ นี้ ไดรับผิดชอบใหทำเรื่องแม
พิมพ โดยทานตองทำงานรวมกับผูเชี่ยวชาญ
เรื่องแมพิมพของญี่ปุนและเยอรมนี โดยเปน
โครงการความรวมมือกันระหวางไทยและญีป่ นุ
และภายใตความรวมมือนั้น ก็มีความรวมมือ
ยอยระหวางไทยกับเยอรมนีดวย
“มีผูเชี่ยวชาญมาสอนพวกเรา ผมก็
นำตำราของเขามาแปลและเรียบเรียง และ
ผมก็ออกสำรวจโรงงาน ซึง่ จริงๆ แลวงานแรกๆ
ที่เราทำกอนที่จะพบผูเชี่ยวชาญเหลานี้ก็คือ
เราไดออกสำรวจโรงงานหลายๆ สิบโรงงาน
กับเพื่อนที่กรมฯ แตเมื่อผูเชี่ยวชาญมาแลว
เราก็มาดูกันวาควรถายทอดความรูระดับไหน
ใหกับใครอยางไร
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เราก็ชวยเขาทำเอกสารตำราแลวก็ออกไปโรงงานกับเขาดวย ก็เปนเรื่อง
เกี่ยวกับแมพิมพ แลวก็นำคนจากโรงงานเขามาอบรมการปฏิบัติการอะไรตางๆ
เมื่อจบโครงการนั้น ผมก็ชวยเขียนขอทำโครงการอื่นๆ อีก ทั้งแบบระยะสัน้ และ
โครงการใหญ 5 ป มีลกั ษณะเปนโครงการความรวมมือตางๆ”

¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞàÂÍÃÁÑ¹ áÅÐ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞÞÕè»Ø†¹
เมื่ อ สอบถามถึ ง ประสบการณ ก ารทำงานกั บ ผู เ ชี่ ย วชาญเยอรมั น และ
ผูเชี่ยวชาญญี่ปุน ทานกลาววา
“จากประสบการณของผม การถายทอดความรูของผูเชี่ยวชาญเยอรมันสู
คนไทยทำไดดีกวาผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน เนื่องจากผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันจะมีวิธี
การสือ่ สารทีเ่ ขาใจงายและสามารถนำไปเปนหลักในการออกแบบและสรางแมพมิ พ
ได แตผเู ชีย่ วชาญชาวญีป่ นุ จะเกงในเชิงลึก ซึง่ หากไมตรงกับดานทีเ่ ขาทำ เชน เขา
เปนผูเชี่ยวชาญดานแมพิมพสำหรับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส แตมาขอความรูเรื่อง
แมพิมพสำหรับชิ้นสวนยานยนตอยางนี้ เขาจะไมแนใจและไมกลาใหคำปรึกษาเลย”

แปลตำราและเรียบเรียง ออกสำรวจโรงงาน
ชวยถายทอดความรู ใหกับภาคเอกชน
แถมดวยเขียนขอทำโครงการอื่นๆ อีก
¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÁ‹¾ÔÁ¾¢Í§ä·Âã¹Í´Õμ¡Ñº»˜¨¨ØºÑ¹
“ถาตอนที่กลับมาใหมๆ โรงงานก็เปนแบบเล็กๆ เครื่องไมเครื่องมือก็ยัง
ไมทันสมัยเทาไร จะพอมีทันสมัยหนอยก็ของบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร แมพิมพ
สมัยนั้นยังไมไดใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ พอจะเริ่มใชหนอยก็เปนการใช
คอมพิวเตอร 2D ในการเขียนแบบ ขึน้ มาอีกระดับก็ใช 3D” ทานเลาถึงอุตสาหกรรม
แมพิมพไทยในอดีต
“ในชวง 20 ปนี้ โครงการที่เกี่ยวกับแมพิมพโดยเฉพาะผมทำมา 4 - 5
โครงการ ถาโครงการใหญสุดก็เริ่มเมื่อ 5 - 6 ปที่แลว เปนโครงการแผนแมบท
การพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ ไดงบประมาณ 1,690 ลานบาท ผานครม. แลว
และใหสถาบันไทย-เยอรมันดูแล ตอนนี้จบระยะที่ 1 แลว กำลังเขาสูระยะที่ 2
ไดมาอีก 1,000 ลานบาท
สมัยกอนตอนทำแรกๆ เราขอผูเชี่ยวชาญแมพิมพเยอรมันมาอยูกับเรา 2
- 3 ป เราก็ประกบไปทำงานกับเคาดวย ไปโรงงาน ตอมาก็ขอเปนโครงการใหญ
เลย 5 ป เปนการรวมมือกับญี่ปุน 3 - 400 ลานบาท แตเราก็ยังไมเกงพอลองดู
โครงการยอยๆ ก็ยงั ไมพออีก คราวนีก้ เ็ ลยมาโครงการใหญอกี 1,600 กวาลานบาท
ที่สถาบันไทย-เยอรมันดูแล”

กรกฎาคม 2553

“ถามวาโรงงานแมพิมพของไทยดีขึ้น
หรือไม ก็ตองตอบวาดีขึ้น อยางตอนที่เรา
เริ่มโครงการแมพิมพ 1,600 กวาลานบาทนี้
มีการสงออกแมพิมพไมถึง 2,000 ลาน แต
เมือ่ ปทแี่ ลวมีการสงออกนาจะประมาณ 8,000
ถึง 9,000 ลานบาท แสดงใหเห็นวาการสงออก
แมพมิ พเพิม่ ขึน้ 4 - 5 เทาในระยะเวลาประมาณ
5 ป ผลพวงอั น หนึ่ ง ก็ คื อ ความจริ ง จั ง ของ
ภาครัฐทีท่ ำเรือ่ งนี้ ในขณะทีก่ ารนำเขาแมพมิ พ
ก็เริม่ ลดลง โรงงานแมพมิ พดๆี ทีเ่ ปนของไทย
ก็เริ่มมีมากขึ้น”
นอกจากนี้ ทานยังกลาวถึงแผนการ
พัฒนาคนในแผนแมบท 5 ปอีกดวย วาได
บรรจุเรือ่ งการพัฒนาคนเปนพันๆ คน รวมถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธในการพัฒนา
กลุมของแมพิมพตางๆ ทั้งนี้ รัฐจำเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากสมาคมเอกชน องคกร
เอกชน และตัวเอกชนเองมาชวยกันทำงาน

·ÔÈ·Ò§¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÁ‹¾ÔÁ¾
¢Í§ä·Â
ทานเห็นวาอุตสาหกรรมแมพิมพของ
ไทยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีภาคการวิจัย
และภาคการศึกษามารวมกับภาครัฐชวยกัน
พัฒนาเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม เทคโนโลยี
ก็มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก จนไมแนใจ
วาจะไลตามตางชาติไดทันหรือไม
ทุกวันนี้ แมพมิ พพลาสติก หรือแมพมิ พ
โลหะ อุตสาหกรรมไทยสามารถทำไดเองใน
ระดั บ หนึ่ ง แต ห ากเป น งานที่ ย ากขึ้ น ไปอี ก
ระดับ บริษัททั่วไปก็มักมั่นใจกับผลิตภัณฑ
ของญี่ปุนมากกวา

ÃÑºÃÒª¡ÒÃ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
จากเมื่อเริ่มแรกที่ทานรับราชการที่
สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล

66

และโลหะการมาตลอด โดยหลังจากนั้นเมื่อประมาณ ป 2539 - 2540 มีการปรับ
โครงสราง สถาบันฯ (ซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง) นี้ก็ไดถูกยกระดับขึ้นเปนสำนัก
ทานจึงไดเปนผูอำนวยการสำนัก
ระหวางที่รับราชการอยู บางครั้งทานก็เกิดความรูสึกอยากกลับไปทำงาน
ในภาคเอกชนอยูบาง ตามแบบราชการที่อาจมีระบบที่ไมเร็วอยางที่ใจคิด ทาน
เลาใหฟงวา
“ก็มชี ว งทีอ่ ดึ อัดไมสบายใจ ทำไมตองอยางนี้ ทำไมตองอยางนัน้ โดยเฉพาะ
ชวงแรกๆ ก็นึกๆ อยูพักหนึ่ง แตเนื่องจากตอนนั้นยังไมติดใจในเอกชน และพอ
เวลารูส กึ อึดอัดซักพักแลวผานชวงนัน้ ไปได ก็เริม่ มีอะไรดีๆ เขามา ก็ทำใหทำตอได
ก็ รู สึ ก สนุ ก ก็ ต อนนั้ น รู สึ ก เหมื อ นกั บ ว า เป น งานอี ก แบบที่ น ายเราให เ ราคิ ด
โครงการนั้นโครงการนี้ คิดไปเรื่อย ของบโครงการนั้นโครงการนี้ ขอญี่ปุนบาง
ขอเยอรมนีบาง ก็คิดไปเรื่อย จนคิดวาไปไหนไมรอดแลวก็เลยอยูยาว แตก็มี
ชวงแรกๆ ที่คิดวา ใชรึเปลา อาจเปนเพราะตอนนั้นยังไมลงตัว”

ÂŒÒÂÁÒ·Ó§Ò¹·ÕèºÕâÍäÍ
“ที่บีโอไอนี่ก็เปนโอกาสที่ผมจะไดเห็นอะไรอีกมุมหนึ่ง ไดประสบการณ
เพิ่มขึ้น มาที่นี่ก็รูสึกอบอุน เพื่อนๆ บีโอไอที่ผมเคยพบก็มาทักทาย”
งานที่บีโอไอซึ่งทานรับผิดชอบจะเปนเรื่อง SMEs และการประสานศูนย
ภูมิภาค ทานกลาววา จะพยายามดูแลเรือ่ งทีร่ บั ผิดชอบอยางเต็มที่ อะไรที่ชวยได
ทานก็จะพยายาม ทานจะพยายามสื่อสารใหบริษัท SMEs เห็นประโยชนของการ
ไดรับการสงเสริมการลงทุนมากขึ้น ปรับการใหสิทธิประโยชนใหบริษัทเขาถึงได
มากขึ้น มีความสะดวกมากขึ้น เพื่อให SMEs เขาถึงระบบของบีโอไอไดมากขึ้น
“สวนใหญลูกคาบีโอไอจะเปนบริษัทขนาดใหญ ซึ่งตอนนี้รองฯ ดวงใจก็
จะทำโฆษณาเกี่ยวกับ SMEs อยากให SMEs เขามาตรงนี้มากขึ้น เพื่อใหไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีและนำเงินมาขยายการลงทุน เพราะ SMEs เปนรากฐาน
ของอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และทางหนวยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมก็พยายามทำให
SMEs เปน Supplier ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ เทาที่ทราบ ในชวง 3 - 4 ปที่
ผานมา บีโอไอก็พยายามขยายไปตางจังหวัดให SMEs ไดประโยชนจากบีโอไอ”

á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
ทานบอกกับเราถึงแนวคิดในการทำงานใหมีความสุขของทานวา
“ผมเปนคนที่คิดบวก ไมพยายามคิดในแงลบ กับเพื่อนรวมงานผมก็
พยายามฟงเพือ่ นๆ จะพยายามคิดในเชิงบวกและหาโอกาสใหกับตัวเอง พยายาม
คิดโครงการอะไรๆ เอง

ซึ่งก็ตางกับที่ บีโอไอ ซึ่งมีการเสนอ
โครงการมาใหอนุมตั แิ ละมีกฎระเบียบแนวทาง
ในการพิจารณา ซึ่งตางจากที่ทำงานเดิมของ
ผมที่ผมจะทำโครงการแลวไปเสนอความคิด
เพื่ อ ของบประมาณว า โครงการนี้ ดี อ ย า งไร
โครงการนี้จะชวยสรางความสามารถในการ
แขงขันใหไดอยางไร เปนตน”
“ผมจะเคารพและใหเกียรติในความคิด
ของเพื่ อ นร ว มงาน และผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
หากความคิดของเขาเราคิดวาไมใชก็คุยกัน
ให เ สร็ จ ในที่ ป ระชุ ม ว า น า จะเป น อย า งนี้ ๆ
ผมจะรั บ ฟ ง ทุ ก ความคิ ด เห็ น แล ว มาคุ ย กั น
ผมคิ ด ว า ทุ ก คนต อ งการทำสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ตาม
ศักยภาพของตนเองอยูแลว ถาจำเปนตอง
ปฏิเสธความคิดของใคร ก็จะใหเขาเขาใจวา
เรื่องนี้ทำอยางนี้ตอนนี้คงไมเหมาะ แตไมใช
บอกวาไมเอา จะอธิบายใหเขาเขาใจก็จะมี
ความสบายใจที่ทำ คราวหนาเขาก็อาจจะมี
ความคิดที่ดีก็ได เพราะถาคราวนี้เราปฏิเสธ
เขาทั้งที่เขายังไมเขาใจ คราวหนาเขาก็อาจ
จะไมอยากคิดแลว เห็นหัวหนาไมเอางั้นผมก็
ไมคิดแลว”
ท า นรองเลขาธิ ก ารฯ กล า วทิ้ ง ท า ย
ดวยการขอบคุณชาวบีโอไอที่ใหการตอนรับ
อยางอบอุนและเปนกันเอง

กฎและระเบียบควรรู
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สถาปนา พรหมบุญ

ตอบ กรณีบริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ย
เงินกูจากบริษัทในเครือ รายไดดังกลาว
ไม ถื อ เป น รายได ที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ฯ
และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

นานาสาระกับ

บี โอไอ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·ÓºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃãªŒÊ·Ô ¸Ô»ÃÐâÂª¹Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹μÔ ºÔ ¤Ø ¤Å

1. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕà§Ô¹·Ø¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ ËÃ×ÍÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
áÅÐ¹Óà§Ô¹¹Ñé¹ä»½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¶×Íà»š¹ÃÒÂä´Œ·Õè
ä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ กรณีบริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หากบริษัทไดนำ
เงินทุนหมุนเวียนนับตั้งแตวันที่บริษัทเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ที่
ไดรับการสงเสริมฯ ไปฝากไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยที่เกิด
จากเงินฝากประเภททีต่ อ งจายคืนเมือ่ ทวงถามจากเงินฝากประเภทออมทรัพย
ซึ่งใชสมุดคูฝากในการฝากถอน และไมใชเช็คในการถอน ใหถือเปนรายได
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้
ดอกเบี้ยนั้นตองรวมแลวไมเกินรอยละ 2 ของรายไดทั้งสิ้นของกิจการที่ได
รับการสงเสริมฯ

2. ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ··Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃ
Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Å ¨ÐμŒÍ§ËÑ¡ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ ³ ·Õè¨‹ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ธนาคารยังคงมีหนาที่หักภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ที่จาย เพราะเงื่อนไข
ในการยกเวนดังกลาวยังไมแนนอน เนื่องจากดอกเบี้ยที่ไดรับยกเวนจะตอง
รวมแลวไมเกินรอยละ 2 ของรายไดทั้งสิ้นจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ

3. ´Í¡àºÕéÂÃÑº·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í ¨Ð¶×Íà»š¹ÃÒÂä´Œ·Õèä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ
à§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹
กรกฎาคม 2553

4. ºÃÔÉÑ·¼ÅÔμÊÑº»ÐÃ´¡ÃÐ»‰Í§ «Öè§μÒÁ
¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒÃ¼ÅÔμ¨ÐÁÕà»Å×Í¡ÊÑº»ÐÃ´
áÅÐ¹éÓÊÑº»ÐÃ´à»š¹¼Å¾ÅÍÂä´Œ ËÒ¡
ºÃÔ ÉÑ · ¨ÓË¹‹ Ò Â¼Å¾ÅÍÂä´Œ à ËÅ‹ Ò ¹Ñé ¹
ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ¼Å¾ÅÍÂä´Œ´Ñ§
¡Å‹ Ò Ç ¨Ð¶× Í à»š ¹ ÃÒÂä´Œ ·Õè ä ´Œ ÃÑ º Â¡àÇŒ ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ รายได ที่ เ กิ ด จากการจำหน า ย
ผลพลอยไดและสินคากึ่งสำเร็จรูป ถือ
เปนรายไดจากการประกอบกิจการที่ได
รับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล ซึ่งบริษัทจะตองระบุไว
ในคำขอรับการสงเสริมฯ เพื่อใหไดรับ
สิทธิประโยชนดังกลาว
โดยในบัตรสงเสริมฯ จะตองระบุ
ใหชัดเจนดวยวา ผลพลอยไดหรือสินคา
กึ่งสำเร็จรูปนั้นคืออะไร ซึ่งรวมเศษซาก
วัสดุของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
และยังมิไดแปรสภาพเปนอยางอื่น หาก
ผูไดรับการสงเสริมฯ นำผลพลอยไดไป
แปรสภาพเปนอยางอื่น หรือเปนสินคา
ชนิดใหม รายไดจากการขายผลพลอยได
ที่ น ำไปแปรรู ป ดั ง กล า วจะไม ไ ด รั บ การ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

5. ËÒ¡ºÃÔ ÉÑ · ÁÕ Ã ÒÂä´Œ ·Õè à ¡Ô ´ ¨Ò¡¤‹ Ò »ÃÑ º ¤Ù‹
ÊÑÞÞÒ·ÕèäÁ‹»¯ÔºÑμÔμÒÁÊÑÞÞÒ ÃÒÂä´Œ
´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¨Ð¶×Íà»š¹ÃÒÂä´Œ·Õè¨Ðä´ŒÂ¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ รายไดจากคาปรับถือเปนรายได
จากการอืน่ มิใชรายไดจากกิจการทีไ่ ดรบั
การสงเสริมฯ
ดั ง นั้ น รายได ดั ง กล า วจะต อ ง
คำนวณเพื่ อ ชำระภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
ตามปกติ
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6. à§Ô ¹ Å§·Ø ¹ ¢Í§¡Ô ¨ ¡ÒÃÊÃŒ Ò §·Õè Í ÂÙ‹ Í ÒÈÑ Â ÊÓËÃÑ º ¼ÙŒ ÁÕ Ã ÒÂä´Œ ¹Œ Í ÂËÃ× Í
»Ò¹¡ÅÒ§ ÃÇÁ¶Ö§ÍÐäÃºŒÒ§
ตอบ ประกอบดวยคากอสรางสาธารณูปโภค และทรัพยสินสวนกลางเทานั้น
โดยจะไมรวมถึงคากอสรางบานหรืออาคารชุดที่จะขายใหแกลูกคา รวมทั้ง
มูลคาเครื่องจักร

7. ¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹¡Ô¨¡ÒÃÊÃŒÒ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂÊÓËÃÑº¼ÙŒÁÕÃÒÂä´Œ¹ŒÍÂ
ËÃ×Í»Ò¹¡ÅÒ§ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ¢ÒÂÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾ÂãËŒá¡‹¼ÙŒ«×éÍ ¨ÐμŒÍ§ËÑ¡ÀÒÉÕ
³ ·Õè¨‹ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ เมือ่ ผูไ ดรบั การสงเสริมฯ โอนกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางใหกบั
ผูซ อื้ ผูซ อื้ หรือผูจ า ยเงินไมมหี นาทีต่ อ งหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ า ยแตอยางใด โดย
ผูไดรับการสงเสริมฯ ตองระบุสถานะของตนซึ่งเปนผูโอนไวในหนังสือสัญญา
ขายทีด่ นิ (ท.ด.13) โดยใหมขี อ ความตอทายรายการ “อำเภอ... จังหวัด...” วา
“เปนผูไดรับการสงเสริมฯ ตามประเภท 7.17 กิจการที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
รายไดนอยหรือปานกลาง ตามบัตรสงเสริมเลขที่.../ลงวันที่...” ก็จะทำให
ขอเท็จจริงสมบูรณยิ่งขึ้น

8. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕ·Ñé§â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐäÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
·ÓäÁ¨Ö § μŒ Í §áÂ¡ºÑ Þ ªÕ Ã ÒÂÃÑ º ÃÒÂ¨‹ Ò Â¢Í§¡Ô ¨ ¡ÒÃ·Õè ä ´Œ ÃÑ º ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á Ï
ÍÍ¡¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèäÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
ตอบ ตองแยกบัญชีเพือ่ ประโยชนในการตรวจสอบ การใชสทิ ธิยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล แตหากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ หมดสิทธิ์ในการยกเวนภาษีฯ
ไปแลว ก็ไมตองแยกบัญชี

9. ã¹¡ÒÃà©ÅÕèÂÃÒÂä´ŒáÅÐÃÒÂ¨‹ÒÂ à¾×èÍ¹Óä»¤Ó¹Ç³¡ÓäÃÊØ·¸Ô¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´Œ
ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÒ¡ÃÒÂä´ŒËÃ×ÍÃÒÂ¨‹ÒÂ¹Ñé¹ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡ä´ŒªÑ´à¨¹Ç‹Ò
à»š¹¢Í§¡Ô¨¡ÒÃã´ ¨ÐÁÕÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ กรณีมีรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ซึ่งมีทั้งกิจการ
ที่ไดรับและไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งไมสามารถแยกรายได
ออกจากกันใหเห็นไดอยางชัดเจน ใหแยกรายไดดงั กลาวเปนรายไดของกิจการ
ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลกอน จนครบตามสิทธิประโยชนที่ไดรับที่
กำหนดไวในบัตรสงเสริมฯ สวนรายไดที่เหลือใหถือเปนรายไดที่ตองนำไป
รวมคำนวณ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล
กรณีรายจายจากกิจการรายการใดที่ไมสามารถแบงแยกไดชัดแจง
และไมมีเกณฑอื่นที่จะเฉลี่ยใหเปนการเหมาะสมวาเปนรายจายของกิจการใด
ใหเฉลีย่ รายจายดังกลาวออกตามสวนของรายไดจากกิจการทีไ่ ดรบั การยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

10. ËÒ¡ºÃÔÉÑ··Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨‹ÒÂ
à§Ô ¹ »˜ ¹ ¼ÅãËŒ º ÃÔ ÉÑ · ¼ÙŒ ¶× Í ËØŒ ¹ ¨ÐμŒ Í §
ËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨‹ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ หากมีการจายเงินปนผลในระหวาง
เวลาที่บริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทผูถือ
หุนจะไดรับยกเวน ไมตองนำเงินปนผล
ไปรวมคำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
และบริษทั ผูจ า ยเงินปนผลไมตอ งหักภาษี
ณ ที่จายดวย

11. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·ä´ŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ
à§Ô ¹ä´Œ ¹Ô μÔ ºØ ¤ ¤Å ÊÓËÃÑ º ¡ÓäÃÊØ · ¸Ô ã ¹
ÍÑ μ ÃÒÃŒ Í ÂÅÐ 50 áÅÐÁÕ ¡ ÒÃ¨‹ Ò Â
à§Ô ¹ »˜ ¹ ¼ÅãËŒ ¡Ñ º ¼ÙŒ ¶× Í ËØŒ ¹ ¼ÙŒ ·Õè ä ´Œ ÃÑ º
à§Ô ¹ »˜ ¹ ¼Å¹Ñé ¹ ¨ÐμŒ Í §¶Ù ¡ ËÑ ¡ ÀÒÉÕ à §Ô ¹ä´Œ
³ ·Õè¨‹ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ หากผูรับเงินปนผลเปนบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล จะยังคงตองถูก
หักภาษีเงินได ณ ที่จาย และจะตองนำ
เงิ น ป น ผลที่ ไ ด รั บ นั้ น ไปคำนวณเป น
รายไดของบริษัทหรือหางหุนสวนฯ แต
หากผู รั บ เงิ น ป น ผลเป น บุ ค คลธรรมดา
จะต อ งถู ก หั ก ภาษี เ งิ น ได ณ ที่ จ า ยใน
อัตรารอยละ 10 แตมีสิทธิ์เลือกเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรารอยละ 10
โดยไม ต อ งนำไปรวมกั บ รายได อื่ น ได
และมี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ เครดิ ต ภาษี เ งิ น ป น ผล
ดวย
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12. ÁÕ¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒÊÓËÃÑº¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å ·Õè¨Ðä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹
ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ การไดรับการยกเวนภาษีฯ ตามมาตรา 34 มีระยะเวลาที่กำหนดใน
บัตรสงเสริมฯ ดังนั้นหากผูไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลประสงคจะจายเงินปนผลใหแกผูรับ ผูรับจะตองไดรับเงินปนผล
ภายในระยะเวลาที่ผูจาย ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามที่ระบุไวใน
บัตรสงเสริมฯ เทานั้น จึงจะทำใหผูรับเงินปนผลไดรับยกเวนไมตองนำ
เงินปนผลนั้นไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได
นิติบุคคล แลวแตกรณี

13. ËÒ¡¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Å ÁÕ¡Ô¨¡ÒÃ
·Ñé§·Õèä´ŒÃÑºáÅÐäÁ‹ä´ŒÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Å áÅÐÁÕ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å
â´ÂäÁ‹ä´ŒÃÐºØÇ‹Òà§Ô¹»˜¹¼Å´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒ¨Ò¡¡ÓäÃÊØ·¸Ô¢Í§¡Ô¨¡ÒÃã´ ¨ÐÁÕÇÔ¸Õ
¡ÒÃà©ÅÕèÂÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ ผูไดรับเงินปนผลจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เฉพาะเงินปนผล
ที่จายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น ใน
กรณีนี้ผูจายจะตองเฉลี่ยเงินปนผลตามสวนของกำไรสุทธิ ของกิจการที่ได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล กับกำไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำไรสุทธิและจายเงินปนผลจาก
กำไรสุทธินั้น

14. ºÃÔ ÉÑ · ·Õè ä ´Œ ÃÑ º ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á Ï áÅÐä´Œ ÃÑ º ÊÔ · ¸Ô » ÃÐâÂª¹ Â ¡àÇŒ ¹ ÀÒÉÕ à §Ô ¹ä´Œ
¹ÔμÔºØ¤¤Å ¨ÐÁÕË¹ŒÒ·ÕèμŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕ¸ØÃ¡Ô¨à©¾ÒÐ ÀÒÉÕâÃ§àÃ×Í¹áÅÐ·Õè´Ô¹ áÅÐ
ÀÒÉÕ»‡ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สิทธิประโยชนดงั กลาวไมรวมถึงการยกเวนภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีปายแตอยางใด บริษัทยังคงมีหนาที่ตองเสียภาษีดังกลาว

15. ºÃÔÉÑ··Õèä´ŒÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·ÕèÃÐºØÇ‹Ò¨ÐμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ªÓÃÐ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹
àμçÁÁÙÅ¤‹ÒËØ¹Œ ¡‹Í¹à»´´Óà¹Ô¹¡ÒÃà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 10 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹¡Ã³Õ
·Õºè ÃÔÉ·Ñ ÁÕ¡ÒÃªÓÃÐ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹à»š¹¨Ó¹Ç¹ 10 ÅŒÒ¹ºÒ·áÅŒÇ áμ‹Á¡Õ ÒÃà¾ÔÁè ·Ø¹
¨´·ÐàºÕÂ¹à»š¹ 15 ÅŒÒ¹ºÒ· ¨Ð¶×ÍÇ‹ÒºÃÔÉÑ·»¯ÔºÑμÔμÒÁà§×èÍ¹ä¢áÅŒÇËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ถือวาบริษทั ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขเฉพาะของโครงการ และสามารถขออนุญาต
เปดดำเนินการได เนือ่ งจากเงินทุนจดทะเบียนดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑ
อัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียน

16. ¡Ô¨¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ·ÕèÁÕà§×èÍ¹ä¢Ç‹Ò¨ÐμŒÍ§ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»‚ÅÐäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 10 ÅŒÒ¹ºÒ· ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÏ
¹Õé¨Ð»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÍÐäÃºŒÒ§
ตอบ ประกอบดวยคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก เงินเดือน คาจาง
คาพาหนะ คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก คาระวาง คาขนสง คาเชา

กรกฎาคม 2553

คารับรอง คานายหนา คาโฆษณา คา
สงเสริมการขาย คาภาษีอากร ดอกเบี้ย
ค า ธรรมเนี ย มในการให ค ำแนะนำและ
ปรึ ก ษา ค า สึ ก หรอและค า เสื่ อ มราคา
ของทรัพยสิน และคาใชจายอื่นๆ

17. ¤‹ÒÊÔ·¸ÔºÑμÃÊÒÁÒÃ¶ÃÇÁà»š¹ÁÙÅ¤‹Òà§Ô¹
Å§·Ø¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ค า สิ ท ธิ บั ต รถื อ เป น ค า วิ ช าการ
ซึ่งจะไมนับเปนมูลคาเงินลงทุนสำหรับ
โครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ

18. ºÃÔ ÉÑ ·ä´Œ ÃÑ º ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á Ï ã¹¡Ô ¨ ¡ÒÃ
ÇÔ ¨Ñ Â áÅÐ¾Ñ ² ¹Ò áÅÐÁÕ ¡ ÒÃ¹ÓÇÑ μ ¶Ø ´Ô º
·Õè º ÃÔ ÉÑ · ¹Óà¢Œ Ò ÁÒáÅŒ Ç Ê‹ § ÍÍ¡ä»ãËŒ
ºÃÔ ÉÑ · áÁ‹ ·Õè μ‹ Ò §»ÃÐà·È·Ó¡ÒÃÇÔ ¨Ñ Â μ‹ Í
¡Ô¨¡ÃÃÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ð¶×Íà»š¹¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ
áÅÐ¾Ñ²¹Òã¹»ÃÐà·Èä·ÂËÃ×ÍäÁ‹ ÃÒÂä´Œ
Ê‹ Ç ¹¹Õé ¨ Ðä´Œ ÃÑ º ¡ÒÃÂ¡àÇŒ ¹ ÀÒÉÕ à §Ô ¹ ä´Œ
¹ÔμÔºØ¤¤Å ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ รายไดจากการวิจัยและพัฒนา จะ
นับเฉพาะรายไดที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนาภายในประเทศเทานั้น
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

สรุปสถิติการส ง เสริ ม การลงทุน
¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

700
600
500
400
300
200
100
0

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

640

179,100

193,000

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

200,000
150,000

432

100,000
50,000
0
2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

700
600
500
400
300
200
100
0

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

700
227,600

250,000
200,000

423

150,000
100,000

96,400

50,000
0
2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ
(ÃÒÂ)

700
600
500
400
300
200
100
0

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§ªÒμÔ
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ

à§Ô¹Å§·Ø¹

¤‹Òà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

250,000

243,421
603

200,000
470

158,967

156,461

150,000
103,970
93,853

226

202
164

159

147

60,021

175

100,000
50,000
0

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2552
Á.¤.-ÁÔ.Â.

2553
Á.¤.-ÁÔ.Â.

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

หมวดกิจการ
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขัน้ มูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณขนสง
อิเล็กทรอนิกส และเครือ่ งใชไฟฟา
ผลิตภัณฑเคมีภณั ฑ กระดาษ และพลาสติก
บริการ และสาธารณูปโภค
รวม

จำนวนโครงการ (ราย)
เงินลงทุน
ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน)
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553
151
26
58
177
137
97
316
962

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
75 70 42,317 17,297 19,567
19 12 18,700 16,457 6,119
30 45 10,477 5,106 5,985
94 115 52,092 20,300 42,838
69 104 27,419 9,024 56,816
52 69 24,317 13,770 19,815
131 188 117,687 74,508 92,280
470 603 293,009 156,461 243,421

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
2,645 1,666 1,400 472 134 925 21,065 8,373 11,707
435 372 658 1,951 1,872 1,291 5,698 4,712 2,222
1,135 685 409 777 432 514 18,239 13,644 8,367
1,618 404 648 5,952 2,227 7,103 26,301 12,027 15,173
358 258 195 1,381 741 413 43,272 9,828 53,690
1,364 683 1,175 2,326 1,029 770 6,590 4,243 6,939
8,751 3,006 5,342 2,180 895 1,247 13,745 7,194 5,872
16,307 7,076 9,826 15,039 7,330 12,263 134,910 60,021 103,970
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ภาวะการสงเสริ ม การลงทุ น
มกราคม-มิถุนายน 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552
2551

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô
การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ
ไมระบุที่ตั้ง

กรกฎาคม 2553

2552

2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,231 1,510
74.0 112.9
432
640
41.7
36.4
43.8
38.8
9.8
13.7
326
194
45
37
23
86

264
217
73
82
20
87

104
71
13
23
9
31

158
86
21
21
13
37

375
221
154
517
144
12
361
335
287
48
77
10
85
47
14
65
37
4

458
193
265
516
111
11
394
533
447
86
122
32
185
52
30
74
38
3

147
78
69
158
44
2
112
124
111
13
26
4
28
18
2
34
12
3

208
93
115
259
71
3
185
173
153
20
46
5
38
20
3
44
17
-

5.4
2.6
5.9
1.2
6.1
0.1
6.4
0.6
1.8
1.1
0.2
เงินลงทุน (พันลานบาท)
51.9
81.5
18.6
16.3
15.4
7.6
35.6
66.1
11.0
294.6 340.6 127.0
135.6
57.8
21.4
10.2
2.6
0.1
148.7 280.2 105.4
85.6 253.4
33.4
79.7 206.8
32.3
5.9
46.6
1.1
9.7
39.2
6.5
4.8
29.2
0.5
15.8 106.6
14.8
8.8
24.5
2.9
3.1
8.2
0.1
9.6
26.7
6.4
33.8
19.0
2.2
0.1
0.1
0.1
15.3
13.9
1.4
1.3
1.0
5.1

2.9
3.9
0.4
0.7
0.6
1.7
27.7
5.7
22.0
119.4
56.5
0.1
62.9
45.9
41.3
4.6
8.2
1.6
21.0
3.3
0.1
7.7
4.0
-
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2551

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹
การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ

2552

2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,252 1,003
79.0
41.4
423
700
13.4
24.0
57.2
16.5
5.1
9.4
331
183
48
37
19
77

249
158
33
41
14
65

113
92
11
19
6
30

159
91
17
26
14
40

396
232
164
538
166
11
361
318
275
43
75
11
77
41
16
58
40

336
162
174
383
96
11
276
284
244
40
61
10
75
40
13
62
23

119
67
52
186
48
5
133
118
100
18
28
3
33
16
3
28
7

237
100
137
258
60
5
193
205
181
24
47
14
59
10
10
41
24

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

3.6
2.2
2.6
2.0
0.6
0.2
5.7
0.1
0.1
0.3
0.1
เงินลงทุน (พันลานบาท)
48.3
49.7
11.6
16.1
11.9
2.6
32.1
37.8
9.0
365.9 180.8
69.2
207.5
42.7
29.1
9.5
1.7
0.9
148.9 136.3
39.2
83.6
50.9
15.6
79.4
46.0
12.8
4.2
4.9
2.8
9.1
5.9
3.4
4.7
1.3
0.2
12.7
11.3
5.4
8.9
7.1
1.7
3.3
1.3
11.3
11.3
3.7
33.7
12.7
1.1
22.2
18.1
1.2
1.3
0.8
5.4

3.3
0.8
0.2
0.6
0.1
1.8
36.9
7.8
29.1
108.4
21.3
1.7
85.4
82.4
76.0
6.4
13.8
14.5
13.7
17.3
1.8
11.8
9.4

เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรนิ ทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม
รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ
สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3
ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิตกิ ารอนุมตั ใิ หการสงเสริมไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิตกิ ารขอรับการสงเสริมในเดือนเดียวกัน เนือ่ งจากปกติสำนักงานฯ
จะใชเวลาพิจารณาอนุมตั โิ ครงการทีข่ อรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
2) สถิตไิ มนบั รวมโครงการซึง่ ไมมกี ารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชนไมเกีย่ วกับภาษีอากร
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติ ใหการสงเสริม การลงทุน เดือ นมิถุ น ายน 2553
บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

1.11

231.90*

209

1.5

490.00*

112

1.16

668.00**

90

1.5

47.00*

8

1.2

35.00

30

1.11

57.40*

63

1.12

80.00*

70

1.16

300.00*

142

1.5

10.00

23

1.11

20.00

50

1.11

75.20*

65

1.11

39.60

34

1.12

200.00*

50

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร
1. คารกลิ ลมที ส (ไทยแลนด) จำกัด เนื้อไกปรุงสุกแชแข็ง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. เมืองทองฟารม จำกัด
ผลิตไขไก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. เวิลดเฟล็กซ จำกัด (มหาชน) เสนดายยางยืด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. ฟาใสการเกษตร จำกัด
ไขไก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5. เชียงพูน จำกัด
ปลูกพืชระบบ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
HYDROPONICS
6. เดล คาซาโร อินเตอรเนชั่นแนล ผลิตเนยแข็ง
จำกัด
(รวมทุนไทย - อิตาลี)
7. กสิสุรีย จำกัด
น้ำมันรำขาวดิบ และกากรำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ยางแทง (BLOCK
8. เอ วัน รับเบอร จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
RUBBER) และยางผสม
(COMPOUNDED
RUBBER)
9. ภูเก็ต เพิรล อินดัสทรี จำกัด ผลิตไขมุก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สัตวน้ำแปรรูปแชแข็ง
10. จีจีซี. ทีดับเบิลเอ็น จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)
11. MR. MANOJ KUMAR RANJIT ผลไมบรรจุภาชนะผนึก
(รวมทุนไทย - บริติชเวอรจิ้น
ไอรแลนด)
ผลิตภัณฑอาหารอบแหง
12. พรีเมี่ยมฟูดส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
13. ปาลมพัฒนาชายแดนใต จำกัด น้ำมันปาลมดิบและเมล็ด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ในปาลมอบแหง

กรกฎาคม 2553

จ.สระบุรี
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.นครปฐม
(เขต 1)
จ.ลำพูน
(เขต 3)
จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.สงขลา
(เขต 3)
จ.ภูเก็ต
(เขต 2)
จ.ภูเก็ต
(เขต 2)
จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.ปตตานี
(เขต 3)
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บริษัท / การรวมทุน

14. เอ ไอ เอนเนอรจี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
15. คลองชะอุมน้ำมันปาลม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
16. อรวรรณฟารม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
17. เกษมสันต จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
18. ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

ไบโอดีเซล

1.18

250.00*

193

น้ำมันปาลมดิบและเมล็ด
ในปาลมอบแหง
เลี้ยงไกเนื้อ

1.12

295.00*

45

1.5

84.00*

59

หองเย็น

1.19

15.00

16

1.11

140.00*

645

1.12

300.00*

45

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

1.11

170.80*

246

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

1.16

65.00*

104

1.11

80.00*

78

1.17

65.80*

134

จ.กระบี่
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

1.11

453.30*

818

1.6

100.00*

4

4,273.00

3,333

ผลิตภัณฑจากพืชผัก
ผลไม และอาหาร
พรอมรับประทานหรือ
กึ่งรับประทานแชแข็ง
19. ป. พานิชรุงเรือง ปาลมออยล น้ำมันปาลมดิบและเมล็ด
จำกัด
ในปาลมอบแหง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
20. อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) ผงชูรส (MONO SODIUM
GLUTAMATE)
จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
21. MR. ORHAN ERDEN
ลูกโปง (LATEX
(หุนตุรกีทั้งสิ้น)
BALLOON)
22. โอโว ฟูดเทค จำกัด
ผลิตภัณฑจากไข
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เครื่องครัวและภาชนะ
23. เมลสัม กรีน เทค จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
บรรจุอาหาร จาก
ผลพลอยไดหรือเศษวัสดุ
ทางการเกษตร
24. ไทยนิปปอนฟูดส จำกัด
อาหารสำเร็จรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
จากเนื้อไกแชแข็ง
25. อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) เซลลแบคทีเรียแหง
จำกัด
(DRIED BACTERIA
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
CELL)
รวม

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
จ.นครสวรรค
(เขต 3)
จ.ลำพูน
(เขต 3)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

= 5
= 8
= 12
= -
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 2
เหมืองแร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน
1. บางกอกกลาส จำกัด
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)
2. อัครา ไมนิ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย)
3.
4.
5.

6.

ขวดแกว

การผลิตทองคำบริสุทธิ์
และเงินบริสุทธิ์ ยกเวน
แรดีบุก
เอ็มอารเอส อินดัสเทรียล จำกัด ชิ้นสวนเหล็กหลอ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
นายยูคิโอะ โทคูชิ
ผงโลหะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
MR. RAJENDRA DALPAT ยิปซัมแผนหนา
KHIMESRA
(GYPSUM PANEL)
(รวมทุนไทย - แคนาดา ออสเตรเลีย)
MR. PHILIPPE FIRMIN
กระจกแกวทนความรอน
(รวมทุนฝรั่งเศส -สหรัฐฯ)
(GLASS CERAMIC
COOKTOP)
รวม

2.6

665.00**

126

2.2

4,029.00**

261

2.15

96.50*

64

2.10

123.90*

18

2.8

1,312.50**

261

2.6

237.50*

88

6,464.40

818

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.เพชรบูรณ
(เขต 3)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

เขต

1 = -

เขต
2 = 5
เขต
3 = 1
ไมระบุที่ตั้ง = -

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา
1. นายศรี จิ่ง ซิง
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
2. โทเทิลเวยอิมเมจ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. MR. SONG YOUNG BOK
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
4. ไอเอ็มจี เอเชีย จำกัด
(รวมทุนไทย - นอรเวย เซเชลส)

กรกฎาคม 2553

แถบตราและเครื่องหมาย

3.1

15.00

50

กระเปา

3.4

28.80

110

พลอยเทียมเจียระไน
(CUBIC ZIRCONIA)
เฟอรนิเจอร
(ยกเวน จากไมหวงหาม)

3.7

18.60

365

3.15

106.10*

245

จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.ลำพูน
(เขต 3)
จ.ลำพูน
(เขต 3)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
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บริษัท / การรวมทุน

5. วัฒนชัย รับเบอรเมท จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน อินโดนีเซีย)

ผลิตภัณฑ

ถุงมือทางการแพทย
จากน้ำยางธรรมชาติ
และน้ำยางสังเคราะห
รวม

ประเภท
กิจการ

3.9

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

348.00*

119

516.50

889

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

เขต

1 = -

เขต
2 = 2
เขต
3 = 3
ไมระบุที่ตั้ง = -

หมวด 4
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง
1. ชินเอ ไฮ - เทค จำกัด
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
2. MR. RAJESH PODDAR
ชิ้นสวนยานพาหนะ
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)
ชุดสายไฟ (WIRE
3. ฟารกอ แอสเซ็มบลี้
HARNESS) สำหรับ
(ประเทศไทย) จำกัด
ยานพาหนะและเครื่องจักร
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
4. MR. HIDEYUKI KASUGA
ผาคลัตช (CLUTCH
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
FACING)
5. ซาโต เพรส โคเกียว
ชิ้นสวนยานพาหนะ
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
6. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง
ชุดสายไฟสำหรับ
ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด ยานพาหนะ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
7. เค.เอส โมลด พารท จำกัด ชิ้นสวนแมพิมพ เชน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
CORE PIN
8. MR. NORIYUKI MATSUMOTO ถังความดันและโครงสราง
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
โลหะ (PRESSURE
VESSLE AND STEEL
STRUCTURE)
9. ซัมมิท รีเทอร นิทโตกุ ซาวด แผนฉนวนกันเสียง
พรูฟ จำกัด
สำหรับยานพาหนะ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด)

4.3

527.40**

292

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

4.10

24.70

20

4.2

15.00

83

4.10

71.20*

58

4.10

39.00

25

4.10

80.00*

321

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.2

31.50

30

4.19

9.30

28

จ.ขอนแกน
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

4.10

26.00

44

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

10. คราวน เบ็บแคน แอนด
ตัวกระปองชนิด 2 ชิ้น
โคลสเชอร (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - อังกฤษ สิงคโปร)
11. MR. MAMORU KASHOJI การเคลือบผิว (SURFACE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
TREATMENT)
ชุบแข็ง
12. ไทยโตเคน เทอรโม จำกัด
(HEAT TREATMENT)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
13. ยาฮาตะ ฟาสเทนเนอร ไทย ชิ้นสวนโลหะ
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
14. มารตนิ อินดัสเทรียล กรุป จำกัด เรือไฟเบอรกลาส
(รวมทุนไทย - เดนมารก อังกฤษ)
15. อีแกท ไดมอน เซอรวิส จำกัด การซอมแซมชิ้นสวน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
เครื่องกังหันกาซ
16. มิตซุย สยาม คอมโพเนนทส ชิ้นสวนชุดล็อค สำหรับ
ยานพาหนะ
จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
17. เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด DISC PAD สำหรับ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
ยานพาหนะ
แมพมิ พ (DIE) การซอมแซม
18. ไทย มารูจูน จำกัด
แมพิมพที่ผลิตเอง และ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
อุปกรณจับยึด (JIG &
FIXTURE)
19. ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) ชุดเพลาหนาและเพลาหลัง
จำกัด
(FRONT AND REAR
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - ไตหวัน AXLE ASSEMBLY)
- ญี่ปุน)
และชิ้นสวนเพลาหนาและ
เพลาหลัง (FRONT AND
REAR AXLE PARTS)
20. MR. MASAYUKI ADACHI ชิ้นสวนยานพาหนะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
21. เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย ชิ้นสวนโลหะ
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กรกฎาคม 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

4.3

515.30**

54

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

4.4

290.00*

45

4.5

470.00*

91

4.8

65.00*

41

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

4.6

8.00

95

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.17

830.00**

144

4.10

742.00**

100

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)

4.10

145.00*

20

4.2

330.00*

113

4.10

492.00*

128

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.10

57.60*

31

4.3

30.00

83

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

22. อูเชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

รถโดยสารที่ใช
กาซธรรมชาติ (NGV)
ขนาดตั้งแต 30 ที่นั่งขึ้นไป
23. ออโต อินทีเรียร โปรดักส จำกัด ชิ้นสวนพลาสติกฉีดขึ้นรูป
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
24. แอดวานซ ได - คัสติง้ อินดัสทรี ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
25. MR. PAUL DAVEY
ทอชนิดตางๆ สำหรับ
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
ยานพาหนะ
26. ไดอะ โมเดิรน เอ็นจิเนียริ่ง
ชิ้นสวนโลหะ สำหรับ
(ประเทศไทย) จำกัด
ยานพาหนะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
รวม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

4.14

95.00*

95

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

4.10

55.50*

22

4.3

80.00*

65

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.10

40.70*

71

4.10

767.70**

55

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5,837.90

2,154

เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

= 3
= 18
= 5
= -

94.00*

105

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.3

20.00

14

จ.ระยอง
(เขต 2)

5.3
และ
5.5
5.4

15.00

120

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

35.00

413

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5.8

6.00

15

5.8

4.00

35

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
1. นาโนเทค อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
2. กา จิน เทค จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
3.
4.
5.
6.

PRECISION TUBE FOR 5.5
OPTICAL CONNECTOR

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
เครื่องใชไฟฟา และ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด หลอดไฟฟา ชิ้นสวน
(มหาชน)
หรืออุปกรณ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับหลอดไฟฟา
ดง ฮวา อินดัสตรี (ไทยแลนด) ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
สำเร็จรูป
จำกัด
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
MR. GUN WOO KIM
ซอฟตแวร
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
MR. TAMAKA KICHITAKA ซอฟตแวร
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
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7. MR. STEPHEN VELDHUIS ซอฟตแวร
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
8. ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จำกัด ซอฟตแวร
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)
9. เวฟ เครสท (ประเทศไทย) จำกัด PRINTED CIRCUIT
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
BOARD ASSEMBLY
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
10. โดเกียว คอยล เอ็นจิเนียร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
จอ LCD และแผงหลอด
11. ไอเทค อีเลคทรอนิคส
LED
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(หุนออสเตรียทั้งสิ้น)
12. อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
HARD DISK DRIVE
13. เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) GASKET FOR HARD
DISK DRIVE
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
14. โอพีที พรีซิชั่น จำกัด
ชิ้นสวนสำหรับ HARD
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
DISK DRIVE
15. นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนสำหรับ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
กลองถายรูป
16. โทโตะคุ (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนสำหรับ HARD
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
DISK DRIVE
17. ฟโบซอฟต จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
18. แอล แอนด อี โซลิดสเตท
โคมไฟ LED ปายไฟ LED
จำกัด
และอุปกรณ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อิเล็กทรอนิกส
19. คอยสมาสเตอร อิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
20. ซาโต โคคิ (ไทยแลนด) จำกัด ทอโลหะสำหรับเครื่องใช
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ไฟฟา
21. ยูแทคไทย จำกัด (โครงการที่ 1) INTEGRATED CIRCUIT,
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - สิงคโปร) INTEGRATED CIRCUIT
TESTING และ WAFER
TESTING

กรกฎาคม 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

5.8

12.50

11

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ลำพูน
(เขต 3)

5.8

9.00

25

5.5

65.00*

7

5.5

80.00*

250

5.5

24.00

42

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

5.5

151.00*

624

5.5

384.20*

145

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

5.5

165.70*

185

5.5

152.00*

679

5.5

257.70*

1,912

5.8

1.56

23

5.4
และ
5.5
5.5

18.60

40

60.00*

243

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5.3

17.70

83

5.5

647.30**

159

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
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ประเภท
กิจการ

22. ยูแทคไทย จำกัด (โครงการที่ 2) INTEGRATED CIRCUIT, 5.5
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - สิงคโปร) INTEGRATED CIRCUIT
TESTING และ WAFER
TESTING
23. ยูแทคไทย จำกัด (โครงการที่ 3) INTEGRATED CIRCUIT, 5.5
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - สิงคโปร) INTEGRATED CIRCUIT
TESTING และ WAFER
TESTING
GASKET SEAL ON
5.5
24. ซีลลิ่ง เทคโนโลจีส จำกัด
HARD DISK DRIVE
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
COVERS
รวม

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

747.80**

132

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

667.20**

132

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

123.00*

291

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

3,758.26

5,685

6.12

235.50*

88

6.12

675.00**

47

6.12

11.10

73

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

6.12

30.00

19

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

6.12

25.70

48

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

6.12

10.00

28

6.12

16.40

23

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

= 13
= 10
= 1
= -

หมวด 6
เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก
1. MR. TORU YAMAGUCHI
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมตางๆ
2. โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย)
ฟลมพลาสติกเคลือบ
จำกัด (มหาชน)
ซิลิโคน
(รวมทุนไทย - อินเดีย - สิงคโปร)
เม็ดและเกล็ดพลาสติก
3. นิวชอเมง จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)
PET รีไซเคิล และแถบ
พลาสติก PET
4. ฮานยาง เอ็ม - เทค
ผลิตภัณฑพลาสติก หรือ
(ไทยแลนด) จำกัด
เคลือบดวยพลาสติก
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
5. มาลาพลาส (บางปู) จำกัด
ผลิตภัณฑและชิ้นสวน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
พลาสติก และผลิตภัณฑ
และชิ้นสวนเมลามีน
6. สุราษฎรพลาสติก จำกัด
ผลิตภัณฑพลาสติก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7. ไทย - นิฮอน ซีลส จำกัด
ยางผสมอัดแผน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
และชิ้นสวนยางสังเคราะห
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)
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8. ไทย - นิฮอน ซีลส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. คิมแพ็ค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
11. โตโยอิ๊งค (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

ชิ้นสวนยางสังเคราะห
6.12
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ
หลอดลามิเนต
6.12

18.90

22

79.20*

10

6.10

286.40*

136

6.12

167.20*

38

6.15

285.00*

79

6.12

15.10

127

6.16

71.90*

38

6.1

65.00*

41

6.5

51.60*

155

6.12

15.00

16

6.5

89.00*

257

6.12

63.10*

179

6.15

220.00*

20

6.12

178.50*

62

2,609.60

1,506

น้ำมันหลอลื่นพื้นฐาน
(LUBE BASE OIL)
COMPOUNDED
PLASTIC และ
MASTERBATCH
12. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด บรรจุภัณฑกระดาษชนิด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
HYGIENIC
13. คังเซโด จำกัด
หัวแปรงและหัวพูกันชนิด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
ตางๆ
14. โรงพิมพประสานมิตร จำกัด สิ่งพิมพตางๆ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
15. ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัด
โซเดียมอะลูมิเนียม
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
ซิลิเกต
16. สหการโอสถ (1996) จำกัด ยาสำหรับรักษาคนและ
(รวมทุนไทย - สวิตเซอรแลนด) สัตว
17. โพลี กรีน จำกัด
แผนพลาสติก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(PLASTIC SHEET)
18. โปลิฟารม จำกัด
ยาแผนปจจุบันสำหรับ
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)
รักษาคน
19. แอฟโร อินดัสเทรียล จำกัด ผลิตสายรัดสายไฟ
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
พลาสติก และอุปกรณ
พลาสติกสำหรับสายไฟ
20. ไทย โชวะ แพ็กซ จำกัด
ถุงกระดาษ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
21. เพชรแพค จำกัด
ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(PREFORM) และขวด
พลาสติก PET
รวม

กรกฎาคม 2553

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ลำพูน
(เขต 3)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

= 7
= 12
= 2
= -
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ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 7
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค
1. สุรินทร ไบโอ เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. ขอนแกนกรีนพาวเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. MR. AIICHI HISHINUMA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1

400.00*

36

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1

430.00*

39

7.12

10.00

6

7.12

40.70*

5

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.2

35.00

31

7.15

7.00

6

7.15

1.25

9

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.5

21.30

18

7.5

21.30

18

7.12

48.00*

22

7.2

37.40

28

7.13

10.00

5

7.2

34.00

21

7.9

35.00

8

7.1

600.00**

9

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
4. MR. TSUTOMU AOI
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
5. เอส.พี.พี.เอ็นจีวี จำกัด
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
6. MR. ROBERT JAMESOLDNALL สนับสนุนการคาและ
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
การลงทุน
7. อาร เจ ซัพพลาย แอนด
กิจการสนับสนุนการคา
เซอรวิส จำกัด
และการลงทุน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
8. ฮามิลตัน บรีส จำกัด
ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(หุนไทยทั้งสิ้น)
นอยหรือปานกลาง
9. ฮามิลตัน - ฟอรบส จำกัด
ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)
นอยหรือปานกลาง
10. โซนี่ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด) ประเทศ
11. ทรัมปเทรดดิ้ง จำกัด
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
12. นางสาวสินีรัตน ปานพุมชื่น สำนักงานปฏิบัติการ
(รวมทุนจีน - ฟนแลนด)
ภูมิภาค
13. ลพบุรปี ณ
 ชญา พัฒนานิคม จำกัด สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
14. พรปยะฌาน ทรานสปอรต จำกัด กิจการขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
15. บอทองวินดฟารม จำกัด
ไฟฟาจากพลังงานลม
(หุนไทยทั้งสิ้น)

จ.สุรินทร
(เขต 3)
จ.ขอนแกน
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.นครสวรรค
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ลพบุรี
(เขต 3)
ไมระบุที่ตั้ง
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
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16. อีสเอนเนอรจี จำกัด
ไฟฟาจากพลังงาน
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)
แสงอาทิตย
17. โซลาร กาบี้ จำกัด
ไฟฟาจากพลังงาน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
แสงอาทิตย
18. ซันทูเอนเนอรจี จำกัด
ไฟฟาจากพลังงาน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
แสงอาทิตย
19. คาทูน นาที เซอรวิสเซส
ศูนยกระจายสินคา
(ประเทศไทย) จำกัด
ระหวางประเทศ
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
ดวยระบบที่ทันสมัย
20. ไทยออยลมารีน จำกัด
กิจการขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
21. ทวิน ซินเนอรจี เทรดดิ้ง จำกัด ธุรกิจรับจางบริหารระบบ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
ธุรกิจระหวางประเทศ
22. พนาลี เอสเตท จำกัด
ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(หุนไทยทั้งสิ้น)
นอยหรือปานกลาง
23. MR. NOBUTERU YAMANOUCHI กิจการสนับสนุนการคา
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
และการลงทุน
24. คุณนาวี จำกัด
ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
25. สีมาธานี จำกัด
โรงแรม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
26. ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(หุนไทยทั้งสิ้น)
นอยหรือปานกลาง
27. ซีแมนชิพ จำกัด
ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
28. ทรู เอ็นเนอรจี เพาเวอร ลพบุรี ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)
29. MR. ICHIRO IKEDA
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
30. นายสมศักดิ์ หนอวงศ
ออกแบบผลิตภัณฑ
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)
31. ยามาโตะ อินเตอรเนชั่นแนล ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(ประเทศไทย) จำกัด
และผลิตภัณฑระหวาง
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ประเทศ

กรกฎาคม 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.1

233.10*

17

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)
จ.อุดรธานี
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)

7.1

489.50*

19

7.1

100.00*

6

7.11

273.50*

38

7.9

425.00*

20

ไมระบุที่ตั้ง

7.16

3.10

8

7.5

56.40*

-

7.15

7.80

4

7.9

31.50

14

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
ไมระบุที่ตั้ง

7.4

8.50

-

7.5

337.50*

-

7.9

108.25*

16

7.1

400.70*

55

จ.ลพบุรี
(เขต 3)

7.12

10.00

10

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.23

4.50

13

7.12

9.30

2

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
ไมระบุที่ตั้ง
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32. บัวตาออยล จำกัด
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
33. ซารา แอนด วอริครีเสิรซ แอนด วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ
และกระบวนการผลิตที่
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑยา
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อาหารเสริม และ
เครื่องสำอาง
34. ทียูวี ไรนแลนด (ประเทศไทย) กิจการบริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
35. บางกอกโซลาร พาวเวอร จำกัด ไฟฟาจากพลังงาน
(โครงการที่ 1)
แสงอาทิตย
(หุนไทยทั้งสิ้น)
36. บางกอกโซลาร พาวเวอร จำกัด ไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย
(โครงการที่ 2)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รวม

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.2

28.50

11

จ.ลำพูน
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.20

11.65

6

7.21

86.00*

22

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.1

160.00*

3

จ.ลพบุรี
(เขต 3)

7.1

320.00*

5

จ.ลพบุรี
(เขต 3)

4,835.75

530

28,295.41

14,915

เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง
เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

= 17
= 3
= 12
= 4
= 45
= 58
= 36
= 4

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ
** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการที่มีเงินลงทุน ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 14 ราย เงินลงทุน 13,394.20 ลานบาท จางงานไทย 1,862 คน
ตั้งในเขต 1 = 4 โครงการ เขต 2 = 7 โครงการ เขต 3 = 3 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ
* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการที่มีเงินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 75 ราย เงินลงทุน 13,903.05 ลานบาท จางงานไทย 10,572 คน
ตั้งในเขต 1 = 15 โครงการ เขต 2 = 40 โครงการ เขต 3 = 18 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 2 โครงการ
ที่เหลือนอกนั้นเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่มีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 54 ราย เงินลงทุน 998.16 ลานบาท จางงานไทย 2,481 คน
ตั้งในเขต 1 = 26 โครงการ เขต 2 = 11 โครงการ เขต 3 = 15 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 2 โครงการ

หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2936 1429-40 ตอ 201-209
โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th
Website : www.ic.or.th

สำนักงานในตางประเทศ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค หอง 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ถ.ศรีวชิ ยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, P.R.C.
Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620 E-mail: beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal
Republic of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230 Fax: +49 (0) 69 9291 2320
E-mail: fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General Room 1216-1218,
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C.
Tel: +86 20 8333 8999 Ext: 1216-18, +86 20 8387 7770
Fax: +86 20 8387 2700 E-mail: guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor,
Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199
Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A.
Tel: +1 (0) 212 422 9009 Fax: +1 (0) 212 422 9119 E-mail: nyc@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th
SEOUL : thThailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18 Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga,
Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997
E-mail: seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board ofth Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General 15 Floor, Crystal Century Tower,
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th

www.boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment,
Taipei Office
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road,
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor,
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan
Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th

www.boi.go.th
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วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 21 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2553

และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

หากทานคิดจะลงทน
จะลงทุน ไมวาอย
อยูท ี่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทนเล็
ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ
ให สำนักงานคณะกรรมการสงเสริิมการลงทุน หรือบีีโอไอ
ไ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน

ปที่ 21 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2553

เพื่อนักลงทุน

