
 

 
  

 ความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน 

 

ปจจุบันไทยมีความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน โดยมีแผนรับซื้อไฟฟาจาก  
๕ ประเทศ ไดแก สปป. ลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา และมาเลเซีย โดยรัฐบาล
ไทยไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ สปป. ลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะรับ
ซื้อไฟฟาจากประเทศดังกลาวในปริมาณ ๗,๐๐๐ ๑,๕๐๐ และ ๓,๐๐๐ เมกะวัตต ภายในป ๒๕๕๘, ๒๕๕๓  
และ ๒๕๖๐ ตามลําดับ  สาระสําคัญของความรวมมือดังกลาว สรุปไดดังนี้  
 

                              การรับซ้ือไฟฟาจาก สปป. ลาว  
 
รัฐบาลไทยและ สปป. ลาว ไดลงนามบันทึกความเขาใจที่จะสงเสริมและใหความรวมมือพัฒนา

ไฟฟาใน สปป. ลาว หลายครั้ง ไดแก  
 - วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๖   กําหนดจะรับซื้อไฟฟาจํานวน ๑,๕๐๐ เมกะวัตต 
 - วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙    ขยายการรับซื้อไฟฟาเปน ๓,๐๐๐ เมกะวัตต 
 - วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขยายการรับซื้อไฟฟาเปน ๕,๐๐๐ เมกะวัตต 
 - วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขยายการรับซื้อไฟฟาเปน ๗,๐๐๐ เมกะวัตต ภายในป ๒๕๕๘ 
ปจจุบัน การดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจดังกลาว การรับซื้อไฟฟาจาก สปป. ลาว มีความคืบหนา
ดังนี้ 

 ๑. โครงการที่จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยของ กฟผ. แลว มี ๔ โครงการ ไดแก  
๑) โครงการเทิน-หินบุน (๒๒๐ เมกะวัตต)  ต้ังอยูบนลุมน้ําเทินและลุมน้ําหินบุน บริเวณ 

รอยตอระหวางแขวงคํามวนและแขวงบอลิคําไซ จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย เมื่อ มี.ค. ๒๕๕๑ อายุ
สัญญา ๒๕ ป  จุดเชื่อมโยงสายสงที่ จ. สกลนคร  ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: บ. GMS Lao 

๒) โครงการหวยเฮาะ (๑๒๖  เมกะวัตต)  ต้ังอยูบนที่ราบสูง Bolaven ระหวางแขวง       
จําปาศักดิ์ และอัตตะปอ จายไฟฟาเขาระบบ เมื่อ ก.ย. ๒๕๔๒ อายุสัญญา ๓๐ ป  จุดเชื่อมโยงสายสงที่ 
จ. อุบลราชธานี  ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: บ. Houay Ho Thai  

๓) โครงการน้ําเทิน ๒ (๙๒๐ เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําเทิน ตอนเหนือของที่ราบสูง 
นากาย แขวงคํามวน หางจากทาแขก (ฝงตรงขาม จ. นครพนม) ไปทางตะวันออกประมาณ ๔๐ ก.ม.  
จายไฟฟาเขาระบบเมื่อ เม.ย. ๒๕๕๓  อายุสัญญา ๒๕ ป  จุดเชื่อมโยงสายสงที่ จ. รอยเอ็ด และ จ. 
มุกดาหาร ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: บมจ. ผลิตไฟฟา  (EGCO)  
  ๔) โครงการน้ํางึม ๒ (๖๑๕ เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ํางึม ตอนกลางของ สปป. ลาว หาง
จากเวียงจันทนไปทางเหนือ ๙๐ ก.ม. จายไฟฟาเขาระบบเมื่อ มี.ค. ๒๕๕๔ อายุสัญญา ๒๗ ป  จุดเชื่อมโยง
สายสงที่ จ. อุดรธานี ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: บ. ช. การชาง บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี บ. Bangkok 
Expressway 
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  ๒.  โครงการที่ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว1  (Power Purchase Agreement – PPA) 
และอยูระหวางกอสราง มี ๒ โครงการ ไดแก 

๑) โครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย (๒๒๐ เมกะวัตต) เขื่อนเดิมต้ังอยูบนลุมน้ําเทิน และ 
ลุมน้ําหินบุน บริเวณรอยตอระหวางแขวงคํามวนและแขวงบอลิคําไซ และจะมีการสรางเขื่อนใหมเพิ่มเติมบน
ลําน้ํายวง  โครงการฯ มีกําหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือน ก.ค. ๒๕๕๕  อายุสัญญา ๒๗ ป 
จุดเชื่อมโยงสายสงที่ จ. นครพนม ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: บ. GMS Lao 

๒) โครงการหงสาลิกไนต (๑,๔๗๓ เมกะวัตต) ต้ังอยูที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี หางจาก 
ชายแดนไทยบริเวณ อ. ทุงชาง จ. นาน ประมาณ ๗๐ กม. กําหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบแกไทย  
ในเดือน มิ.ย.  ๒๕๕๘  อายุสัญญา ๒๕ ป จุดเชื่อมโยงสายสงที่ จ. นาน  ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: บ. บาน
ปู เพาเวอร จํากัด และ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี  

๓. โครงการที่อยูระหวางการเจรจารับซ้ือไฟฟา (ไดลงนามบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟา –  
Tariff MOU แลว) กับผูลงทุน สปป. ลาว ๔ โครงการ คือ  

๑) โครงการน้ํางึม ๓ (๔๔๐ เมกะวัตต)  ต้ังอยูบนลําน้ํางึม แขวงเวียงจันทน  โดยไดมี 
การลงนาม Tariff MOU เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๙  และอยูระหวางการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟากับ 
กฟผ.  ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถผลิตไฟฟาเขาระบบไดในเดือน ม.ค. ๒๕๖๐  อายุสัญญา ๒๗ ป จุดเชื่อมโยง
สายสงที่ จ. อุดรธานี  ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: บ. GMS Lao และ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 

๒) โครงการเซเปยน–เซน้ํานอย (๓๙๐ เมกะวัตต)  ต้ังอยูในแขวงจําปาสักดานใตของ  
สปป.ลาว ขอเสนอกําหนดจายไฟฟาเขาระบบในเดือน ม.ค. ๒๕๖๑  อายุสัญญา ๒๗  จุดเชื่อมโยงสายสงที่ 
จ. อุบลราชธานี ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: บ. ผลิตไฟฟาราชบุรีฯ    

๓)  โครงการไซยะบุรี (๑,๒๘๐ เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําโขง แขวงไซยะบุรี โดยไดมี 
การลงนาม Tariff MOU เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๓ และอยูระหวางจัดทําราง PPA โดยมีกําหนดจายไฟฟาเชิง
พาณิชยประมาณ ม.ค. ๒๕๖๒ อายุสัญญา ๒๙ ป  จุดเชื่อมโยงสายสงที่ จ. เลย  ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: 
บ. ช. การชาง  บ. Natee Synergy   

โดยที่โครงการฯ ต้ังอยูบนแมน้ําโขงสายประธาน จึงเขาขายระเบียบปฎิบัติของ MRC ที่ 
จะตองผานกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนา (PNPCA) ซึ่งในสวนของไทยไดจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นใน
ตางจังหวัดและ กทม. รวม ๔ คร้ัง และไดนําเสนอความเห็นและขอกังวลดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมขาม
พรมแดน (เชน การอพยพปลา การประมง การพัดพาของตะกอน) ตอที่ประชุม คกก. รวม MRC สมัย
วิสามัญเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๔ พรอมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ  แลว อยางไรก็ดี ที่ประชุมดังกลาวไม
สามารถหา 

                                                  

1 โดยระเบียบปฏิบัติ หลังจากการลงนาม MOU รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อรับผิดชอบการดําเนินการเพื่อรับซ้ือ

ไฟฟาใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการไฟฟา พิจารณารายละเอียดโครงการที่จะรับซ้ือ และเจรจาสัญญาใหไดราคา เงื่อนไข ความ

มั่นคงในการจายกระแสไฟฟา และตนทุนของระบบอยางเหมาะสม หลังจากนั้น จึงเสนอราง Tariff MOU ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) และ ครม. ใหความเห็นชอบ  เมื่อมีการลงนาม Tariff MOU แลว กฟผ. จะเจรจากับผูพัฒนาโครงการเพื่อจัดทํารางสัญญาซื้อ

ขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) และนําเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนเดียวกับ Tariff MOU 
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ขอยุติเกี่ยวกับกระบวนการ PNPCA ได จึงเสนอใหคณะมนตรี MRC เพื่อพิจารณาตอไป นอกจากนี้ จาก 
การประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อวันที่ ๗-๘ พ.ค. ๒๕๕๔  นรม. ลาวไดแจงวา ลาวตัดสินใจที่จะชะลอโครงการ
กอสรางเขื่อนไซยะบุรีออกไป และจะทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม หาก
มีผลกระทบรุนแรง ลาวยินดีจะทบทวนโครงการดังกลาว   
  ๔) โครงการน้ําเงี้ยบ ๑ (๒๘๙ เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําเงี้ยบ เมืองปากซันในแขวง 
บอลิคําไซ ขอเสนอกําหนดจายไฟฟาเขาระบบในเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ อายุสัญญา ๒๗ ป จุดเชื่อมโยงสายสงที่ 
จ. อุดรธานี ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: EGAT International  

๔.  โครงการที่มีศักยภาพในการรวมมือระหวางกัน ไดแก 
๑) โครงการน้ําอู (๑,๐๔๓ เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําอู บริเวณแขวงพงสาลีและแขวงหลวง 

พระบาง 
๒) โครงการน้ําบาก ๑  (๑๖๐ เมกะวัตต) ต้ังอยูทางตอนเหนือของ สปป. ลาว  
๓) โครงการดอนสะหง (๒๔๐ เมกะวัตต) ต้ังกั้นลําน้ําสาขาของลําน้ําโขง ในแขวงจําปาศักดิ์ 
๔) โครงการน้ําเทิน ๑  (๕๓๑ เมกะวัตต) ต้ังอยูบนล้ําน้ํากระดิ่ง ในแขวงบอลิคําไซตอนกลาง 
๕) โครงการเซกอง ๔ (๒๔๐ เมกะวัตต)  น้ํากง ๑ (๗๕ เมกะวัตต) และเซกอง ๕ (๓๓๐  

เมกะวัตต) 
๖) โครงการปากเบง (๑,๒๓๐ เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําโขง เหนือบานปากเบง (อยูระหวาง 

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)  
 

                             การรับซ้ือไฟฟาจากสหภาพพมา  
 
เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๔๐ รัฐบาลไทยและสหภาพพมาไดลงนามในบันทึกความเขาใจเรื่องการรับซื้อ 

ไฟฟาจากสหภาพพมาในปริมาณ ๑,๕๐๐ เมกะวัตต ภายในป ๒๕๕๓  โดยพมามีความประสงคจะขาย
ไฟฟาใหแกไทยทั้งจากโรงไฟฟาพลังน้ํา และโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง  
 ๑. โครงการที่ลงนาม Tariff MOU แลว 

โครงการมาย-กก (๓๙๐ เมกะวัตต) ต้ังอยูที่รัฐฉาน หางจากชายแดนไทย อ. แมสาย จ.  
เชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๘๐ ก.ม. เปนโรงไฟฟาพลังความรอนในบริเวณปากเหมือง 
(Mine Mouth) ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง ปจจุบันอยูระหวางการเจรจารางสัญญาซื้อขายไฟฟา โดย
กําหนดจะจายไฟฟาเขาระบบใหกับ กฟผ. ไดในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ เม.ย. ๒๕๕๙  และ ก.ค. ๒๕๕๙ 
ตามลําดับ  และมีอายุสัญญาซื้อไฟฟา ๒๕ ป  จุดเชื่อมโยงสายสงที่ จ. เชียงราย ผูพัฒนาโครงการฝายไทย: 
บ. อิตาเลียนไทย เพาเวอร จํากัด  
 ๒. โครงการที่มีศักยภาพในการรวมมือระหวางกัน 
  ๑) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําฮัจจี (Hutgyi)(๑,๑๙๐ เมกะวัตต) ต้ังอยูในรัฐคะฉิ่น หาง
จาก อ. สบเมย จ. แมฮองสอน ประมาณ ๔๗ ก.ม.  โดยผูพัฒนาโครงการฯ ประกอบดวย บริษัท Sino hydro 
Corporation บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล และ International Group of Entrepreneur  ทั้งนี้ โครงการอยู
ระหวางการศึกษาและสํารวจโครงการเพิ่มเติม   

๒) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทาซาง (Tasang) (๗,๐๐๐ เมกะวัตต) ต้ังอยูในเขตรัฐฉาน  
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โดยรัฐบาลพมาไดใหสัมปทานการกอสรางแก บ. เอ็มดีเอ็กซ  อยางไรก็ดี รัฐบาลพมาเห็นวา บ. ไมสามารถ
พัฒนาโครงการได เนื่องจากใชระยะเวลานาน จึงไดยกเลิกสิทธิ โดยขณะนี้ อยูระหวางการพิจารณาหาผู
ลงทุนรายใหม  

อยางไรก็ดี  ในชวงหลายปที่ผานมา เครือขายประชาสังคมไดเรียกรองใหรัฐบาลไทยทบทวน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเกิดจากโครงการ 
สรางโรงไฟฟาพลังน้ําฮัจจี และทาซาง คณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
(คณะกรรมการฯ)  ไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรายงานขอมูลและขอกังวลเกี่ยวกับการสรางเขื่อนฮัจจี โดย
นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาใหชะลอโครงการฯ โดยให กฟผ. ชี้แจงรายละเอียด  MOAใหมีความชัดเจนเพื่อ
เปดเผยขอมูลตอสาธารณะ หากยังมีนโยบายดําเนินโครงการฯ ก็ขอใหทําการศึกษาผลกระทบดานตาง ๆ 
พรอมเสนอมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ ซึ่งตอมาเมื่อเดือน ก.พ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ ไดมี 
การเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อ. สบเมย  จ. แมฮองสอน โดยภาคประชาชนและประชา
สังคมตองการใหภาครัฐเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางเขื่อนฮัจจีทั้งหมด และไดแสดงความกังวลวา รัฐบาล
พมาจะใชกําลังกับชนกลุมนอยใหออกจากพื้นที่ ซึ่งอาจกระทบตอความเปนอยูของราษฎรไทย นอกจากนี้  
ยังเกรงวา จะเกิดน้ําทวมบานเรือนและที่ทํากินริมแมน้ําสาละวินและแมน้ําเมย  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศและการสูญพันธของปลาพันธตาง ๆ  
  ๓) โครงการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ไดแก โครงการสาละวินตอนบน (๔,๐๐๐ เมกะวัตต) 
โครงการสาละวินตอนลาง (๕๐๐ เมกะวัตต) โครงการยะวาทิต (๖๐๐ เมกะวัตต) และโครงการตะนาว
ศรี (๖๐๐ เมกะวัตต)  
 

                      การรับซ้ือไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๔๑ รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไดลงนามในบันทึกความ

เขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจากจีน ๓,๐๐๐ เมกะวัตต ภายในป ๒๕๖๐ โดยจะพิจารณาจากโครงการที่มีศักยภาพ 
และจีนจะเปนผูคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมเสนอแกไทย  ที่ผานมา ไดมีการเจรจาภายใต MOU ดังกลาวกับ 
๒ บริษัท ไดแก 

๑.  บริษัท China Southern Power Grid (CSG) ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับสิทธิ์จากรัฐบาลจีนในการ
เจรจาขายไฟฟาใหกับไทย อยางไรก็ดี อัตราคาไฟฟาของ CSG ที่เสนอมาอยูในเกณฑสูง ฝายไทยจึงไดยุติ
การเจรจากับ CSG 

๒.  บริษัท China Resources Power Holding (CRP) โดยเมื่อป ๒๕๕๐ CRP ไดเสนอขายไฟฟา
จากโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีกําลังผลิต ๓,๒๐๐ เมกะวัตต ซึ่งฝายไทยไดกําหนด
เงื่อนไขใหบริษัทฯ จะตองขอสิทธิในการขายไฟฟาจากรัฐบาลจีน อยางไรก็ดี รัฐบาลจีนยืนยันสิทธิของ CSG 
จึงทําให CRP ไมสามารถพัฒนาโครงการฯ เพื่อจําหนายไฟฟาแกไทยได 

 
                        ความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับกัมพูชา  
 
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๔๓ รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาไดลงนามในบันทึกความตกลงโครงการ

ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาที่จะสนับสนุนใหมีการซื้อขายไฟฟาระหวางสองประเทศ ตอมาเมื่อวันที่ ๒ 
ก.ค. ๒๕๔๕  กฟผ. และการไฟฟากัมพูชาไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา ที่จะขายไฟฟาใหกับกัมพูชาใน
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จังหวัดเสียมราฐ และพระตะบอง จํานวน ๒๐-๓๐ เมกะวัตต สัญญามีอายุ ๑๒ ป นับจากวันที่ กฟผ. เร่ิม
ขายไฟฟาใหกัมพูชา  โครงสรางอัตราคาไฟฟาเปนแบบคิดตามชวงเวลาของการใช (TOU) โดยกําหนดเปน
อัตราคงที่ (Flat Rate)  โดย กฟผ. ไดจายไฟฟาตั้งแตวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๐ โดยในป ๒๕๕๒ ปริมาณการ
ขายไฟฟาใหที่ชายแดนสูงสุดประมาณ ๔๒ เมกะวัตต  นอกจากนี้  ยังไดมีการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสตึงมนัม/สตึงเมตึ้ก (๙๔ เมกะวัตต)  โดยตัวเขื่อนอยูในเขตกัมพูชา หางจาก
ชายแดน ๑.๕ กม. และโรงไฟฟาตั้งอยูในฝงไทย ที่บานคลองกวาง อ. เมือง จ. ตราด  ซึ่งจะมีการผันน้ําโดย
เจาะอุโมงคใตดินยาวประมาณ ๑.๘ กม. มายังฝงไทย (อุโมงคในฝงกัมพูชาประมาณ ๑.๔ ก.ม. และอยูในฝง
ไทยประมาณ ๓๒๐ เมตร) โดยจะมีปริมาตรน้ํามาทางฝงไทยปละประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ ลาน ลบม.  และ
โครงการโรงไฟฟาเกาะกงในกัมพูชา (๓,๖๖๐ เมกะวัตต) ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๑ รัฐบาลกัมพูชา 
ไดมีหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน แจงวา ไดใหสิทธิในการพัฒนาโครงการเกาะกงเพื่อขายไฟฟาใหไทยแก  
๓ บริษัท โดยกําหนดวา ถารายใดตกลงขายไฟฟาใหไทยได ก็จะใหสิทธิ์ในการพัฒนาโครงการกับรายนั้น  
โดย กลุมผูพัฒนาโครงการฯ ประกอบดวย (๑) กลุมอิตาเลียนไทย พาวเวอร จํากัด (IPC) บมจ. ผลิตไฟฟา
ราชบุรี   และ บ. ผลิตไฟฟา (EGCO)  (๒) กลุม GJP Holding และ Electric Power Development และ (๓) 
กลุม Charoen Energy and Water Asia และ Cambodia International Investment Development 
Group  
 

                                 การรับซ้ือไฟฟาจากมาเลเซีย  
 
กฟผ. และการไฟฟามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา

เมื่อป ๒๕๒๓ เพื่อขายไฟฟาใหไทยจํานวน ๘๐ เมกะวัตต ผานโครงการระบบสงเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย 
ระยะที่ ๑ (High Voltage Alternating Current : HVAC) ดวยระบบสง ๑๑๕ เควี ตอมา ทั้งสองฝายไดรวม
ลงทุนกอสรางโครงการระบบสงเชื่อมโยงฯ ระยะที่ ๒ (High Voltage Direct Current : HVDC) ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกันไดดวยระบบไฟฟาแรงสูงกระแสตรงแบบ Point to Point ขนาด ๓๐๐ เควี เมื่อโครงการฯ แลว
เสร็จ ทั้งสองฝายไดเจรจาซื้อขายไฟฟาผานระบบ HVDC และรวมลงนามใน HVDC System 
Interconnection Agreement 2002 (HVDC SIA 2002) เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๔๕ โดยมีอายุสัญญา ๒๕ ป  
ซึ่ง กฟผ. และ TNB จะสลับกันจายพลังงานไฟฟา ๓๐ เมกะวัตต เพื่อใหระบบสงเชื่อมโยงกันตลอดเวลา และ
มีการซื้อขายพลังงานไฟฟาตั้งแต ๓๑-๓๐๐ เมกะวัตต โดยใหแตละฝายเสนอราคาขายเปนรายชั่วโมง
ลวงหนา ๑ เดือน การซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟาผาน HVDC เร่ิมต้ังแตวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๔๕  นอกจากนี้ เมื่อ
วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๔๗  กฟผ. และ TNB ไดลงนามขอตกลงเพิ่มเติมเพื่อซื้อไฟฟา (Supplemental Agreement 
to HVDC SIA 2002 for the Sale and Purchase of Bulk Energy) โดย กฟผ. จะซื้อไฟฟาจาก TNB ผาน 
HVDC และ HVAC จํานวน ๓๐๐-๓๓๐ เมกะวัตต เปนเวลา ๓ ป (๒๕๔๗-๒๕๕๐) เร่ิมต้ังแตวันที่ ๑ มิ.ย. 
๒๕๔๗ เปนตนมาปจจุบัน สัญญาฯ ฉบับเดิมไดหมดอายุลง กฟผ. และ TNB ไดลงนามสัญญาฯ ฉบับใหม 
เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๒ โดยมีอายุสัญญา ๓ ป จนถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๕  อัตรารับซื้อไฟฟาในปริมาณ 
Tier ละ ๒๕ ลานหนวย ในราคาลดหลั่นลงตามลําดับ โดยมีเงื่อนไขที่ผูขายสามารถเสนอปรับราคาเพิ่มข้ึนได
หากตนทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น 

******************** 
          กองสนเทศเศรษฐกิจ 
         กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
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       ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 

แผนที่แสดงตําแหนงโครงการโรงไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน 
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ตารางสรุปความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน 

ความรวมมือกับ สปป. ลาว  ๑๖ โครงการ 

โครงการ กําลังผลิต (MW) วันเริ่มจายไฟฟาเชิงพาณิชย 

๑.๑ โครงการที่จายไฟฟาแลว 

(๑) เทิน-หินบุน ๒๒๐ มี.ค. ๒๕๔๑ 

(๒) หวยเฮาะ ๑๒๖ ก.ย. ๒๕๔๒ 

(๓) น้ําเทิน ๒ ๙๒๐ เม.ย. ๒๕๕๓ 

(๔) น้ํางึม ๒ ๖๑๕ มี.ค. ๒๕๕๔ 

๑.๒ โครงการที่ลงนาม PPA แลว และอยูระหวางการกอสราง 

(๑) เทิน-หินบุนสวน
ขยาย 

๒๒๐ ก.ค. ๒๕๕๕ 

(๒) หงสาลิกไนต ๑,๔๗๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ 

๑.๓ โครงการที่ลงนาม Tariff MOU แลว 

(๑) น้ํางึม ๓ ๔๔๐ ขอกําหนด SCOD  ม.ค. ๒๕๖๐ 

(๒) เซเปยน-เซน้ํานอย ๓๙๐ ขอกําหนด SCOD ม.ค. ๒๕๖๑ 

(๓) ไซยะบุรี ๑,๒๒๐ ขอกําหนด SCOD  ม.ค. ๒๕๖๒ 

(๔) น้ําเงี้ยบ ๑ ๒๘๙ ขอกําหนด SCOD  ม.ค. ๒๕๖๑ 

๑.๔ โครงการที่มีศักยภาพ 

(๑) น้ําอู ๑๖๐  

(๒) น้ําบาก ๑๖๐  

(๓) ดอนสะหง ๒๔๐  

(๔) น้ําเทิน ๑ ๕๓๑  

(๕) เซกอง ๔ ๒๔๐  

(๖) ปากเบง ๑,๒๓๐  

ความรวมมือกับสหภาพพมา  ๓ โครงการ 

โครงการ กําลังผลิต (MW) วันเริ่มจายไฟฟาเชิงพาณิชย 

๑.๑ โครงการที่ลงนาม Tariff MOU แลว 

(๑) มาย-กก ๓๙๐ ขอกําหนด SCOD  ม.ค. ๒๕๕๙ เม.ย. ๒๕๕๙      
ก.ค. ๒๕๕๙ 



 

C:\DOCUME~1\Agent\LOCALS~1\Temp\Doc2DB6.tmp.DOC  Update :  16/08/54 

- ๘ - 

๑.๒ โครงการที่มีศักยภาพ 

(๑) ฮัจจี ๑,๑๙๐  

(๒) ทาซาง ๗,๐๐๐  

 

 

ความรวมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  ๑ โครงการ 

โครงการ กําลังผลิต (MW) สถานภาพ 

๑.๑ โครงการที่มีศักยภาพ 

(๑) ไฟฟาจากมณฑล 
ยูนนาน 

 รอเจรจากับฝายจีนเรื่องการซื้อไฟฟา 

ความรวมมือกับกัมพูชา ๒ โครงการ 

โครงการ กําลังผลิต (MW) สถานภาพ 

๑.๑ โครงการที่มีศักยภาพ 
(๑) น้ําสตึงมนัม/สตึงเม
ต้ึก  

๙๔ รอศึกษาความเปนไปได 

(๒) เกาะกงในกัมพูชา  ๓,๖๖๐ รอศึกษาความเปนไปได 
 
ความรวมมือกับมาเลเซีย ๑ โครงการ 

โครงการ การรับซ้ือไฟฟา (MW) สถานภาพ 
ระบบสงเชื่อมโยงไทย-
มาเลเซีย ระยะที่ ๑ และ 
๒ (High Voltage 
Alternating Current : 
HVAC) 

๓๑-๓๐๐ ลงนามตอสัญญาแลว 

 

 

  

 

 


