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1. ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมการใชน้าํมันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

2. ระยะเวลาดาํเนินการ 18  เดือน นับตัง้แตลงนามในสญัญาวาจาง (วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ถึง 

วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

การเปลี่ยนแปลงสญัญา 

      ระยะเวลาดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

เปนวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ตามสัญญาเลขที่ 264/59 ก. ลงวันที่ 21 

กรกฎาคม 2560 

3. รายละเอียด  การดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชน้ํามนัไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต 

บรรทุกขนาดใหญ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 

โครงการสงเสรมิการใชนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
 

1. หลักการและเหตุผล   

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) มีเปาหมายการใชไบโอดีเซล 14 ลานลิตรตอวัน 

ภายในป 2579 โดยไดประกาศบังคับใชน้ํามันดีเซลที่มีสัดสวนผสมไบโอดีเซลรอยละ 7 (บี7) ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2557 ซึ่งเปนอัตราสวนผสมสูงสุดที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทยยอมรับใหใชในเคร่ืองยนตดีเซลได

โดยไมตองมีการปรับแตงเคร่ืองยนต ทําใหปริมาณการใชไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันมียอดปริมาณ

การใชไบโอดีเซล 2.8 ลานลิตรตอวัน และการที่จะสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดจะตองมีการเพิ่มชองทางการ

ใชน้ํามันไบโอดีเซล ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการสงเสริมปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเพิ่มปริมาณและ

ผลผลิตใหสูงข้ึน ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณน้ํามันปาลมเพิ่มข้ึนซึ่งอาจจะเกิดภาวะลนตลาดได โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่

ปาลมน้ํามันใหผลผลิตสูงประกอบกับกระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดเคยมีการศึกษาวิจัยทดลองใชน้ํามันไบโอดีเซล 

บี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญแลว จึงควรนําผลการศึกษาดังกลาวมาขยายผล โดยการสงเสริมเพื่อสราง 

ความเชื่อมั่นตอการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ของผูใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมและสรางความเชื่อมั่นตอการใชน้ํามนัไบโอดีเซลบ2ี0 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
2.2 เพื่อสรางความตองการใชน้าํมันไบโอดีเซลใหเพิ่มมากข้ึน 

3. กิจกรรม และกลุมเปาหมาย  

สงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ โดยเปดรับสมัครผูสนใจที่ใชรถยนตบรรทุก

ขนาดใหญ ซึ่ง พพ. จะสนับสนุนคาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ใหกับผูเขารวมโครงการฯ ในวงเงินรวมทั้งหมดไมเกิน 

115 ลานบาท 

4. ขอบเขตการดําเนินงาน 

การดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชน้ํามนัไบโอดีเซลบ2ี0 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ มีข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังแสดงในรูปที่ 4-1 ประกอบดวย 

1) การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

2) การประชาสัมพันธและสัมมนาเผยแพรโครงการฯ 

3) การบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

4) การบริหารจัดการตรวจสอบการสนับสนุนโครงการฯ 

5) การจัดทําหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูสมัครเขารวมโครงการฯ 
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รูปที่ 4-1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

 

5. การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

เพื่อใหการบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบเขตการดําเนินงาน ที่ปรึกษาไดดําเนินการดังนี้ 

5.1  การจัดทํารางหลักเกณฑและเงื่อนไขการสงเสริม 

การจัดทํารางหลักเกณฑและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ที่ปรึกษา ได

พิจารณาปจจัยหลายมิติ เพื่อใหประกาศฯ มีความเหมาะสมเปดกวางใหผูสมัครเขารวมโครงการได รางหลักเกณฑ

และเงื่อนไขฯ ประกอบดวย 3 หมวด ไดแก 

หมวดที่ 1 ขอกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑทั่วไป 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขการดําเนินงาน 

หมวดที่ 3 วิธีการรวมโครงการ 

 
 

การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใช 

ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทกุขนาดใหญ 

การประชาสัมพนัธและสัมมนาเผยแพร

โครงการฯ 

การบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

การบริหารจัดการตรวจสอบการสนับสนุน

โครงการฯ 

การจัดทําหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก

ผูสมัครเขารวมโครงการ 

หลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการ

ใชไบโอดีเซลบี20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ, 

แนวทางวิธีการและแผนงานการประชาสัมพันธ 

ประชาชนทั่วไปรับทราบโครงการ และมี

ผูสนใจเขารวมโครงการ 

มีผูสมัครสนใจเขารวมโครงการที่มีเอกสาร

ถูกตองครบถวนตามเปาหมาย 

ผลการตรวจการจัดซื้อ และเบิกจายเงิน

ถูกตอง, ผลการประเมินความพงึพอใจ และ

ผลประเมินการดําเนนิโครงการ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูสมัคร

เขารวมโครงการที่เหมาะสมสาํหรับปตอไป 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ ผลงาน/ผลลัพธ  
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5.2  การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 

  กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการนี้ ที่ปรึกษาไดดําเนินการควบคูไปพรอม

กับการจัดทํารางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีความเก่ียวของกับการผลิตและการใช 

ไบโอดีเซล ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมการขนสงทางบก ผูผลิตและผูจําหนายไบโอดีเซล 

สมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมยานยนต และ

กรมธุรกิจพลังงาน เปนตน โดยมีรายละเอียดตามคําสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ (บ) 

19/2559  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซล   

  คณะกรรมการพิจารณาฯ มีหนาที่หลักในการพิจารณาหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการ

ใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการ รวมถึงให

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ 

5.3  การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ 

เกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการควรเปนที่ยอมรับของผูที่มีสวนไดสวนเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํารางหลักเกณฑเบื้องตนไปหารือกับผูเก่ียวของกอนที่จะนําไปประกาศใช  

ซึ่งภายหลังจากที่ปรึกษาไดจัดทํารางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต

บรรทุกขนาดใหญและหารือกับ พพ. แลว ที่ปรึกษาจึงไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอ

รางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญที่จัดทําข้ึนโดย

เชิญผูเก่ียวของ อาทิเชน กรมการขนสงทางบก สมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย สหพันธการขนสงทางบก

แหงประเทศไทย สมาพันธโลจิสติกสไทย ผูผลิตและจําหนายไบโอดีเซล รวมถึงผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุก

ที่สนใจเขารวมโครงการ  การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ “รางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการ

ใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” จัดข้ึนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน 

อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 30 คน จาก 17 

หนวยงาน 

5.4  การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนเพ่ือจัดทําประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ 

จากการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียตอรางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใช ไบโอดีเซลบี20 

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญแลว ที่ปรึกษาไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมมาปรับปรุงและแกไข

รางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ เขารวมหารือกับคณะกรรมการ

พิจารณาฯ คร้ังที่ 1/2559 เพื่อพิจารณา และจัดทําประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใช 

ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ จัดข้ึนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 

ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ ที่ปรึกษาไดนําขอเสนอแนะและ

ขอคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาฯ ไปปรับปรุงแกไขหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการสมัครเขารวมโครงการ

สงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ โดยสามารถสรุปประเด็นที่แกไขเพิ่มเติมและได

จัดทําประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ พรอมเผยแพรลงบนเวบไซตของ พพ. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งมี

หลักเกณฑการสนับสนุน ดังนี้  
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อัตราใหการสนับสนุนรอยละ 11.66 ของราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวมภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จที่

ออกโดยผูคาน้ํามัน ทั้งนี้สูงสุดไมเกิน 4 บาทตอลิตร 

ผูเขารวมโครงการไดรับเงินสนับสนุนในการซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตลอดระยะเวลาที่เขารวมโครงการ

เฉลี่ยไมเกิน 150,000 บาทตอคัน หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณากําหนดให 

5.5  การจัดทําเอกสารเพ่ือใชในการสมัครเขารวมโครงการ  

ในการสมัครเขารวมโครงการเพื่อรับการสงเสริมนั้น จะตองมีเอกสารสําหรับสมัครเขารวมโครงการ 

พรอมวิธีการดําเนินการ และเอกสารประกอบ เพื่อใหทราบรายละเอียดของผูสมัคร และจัดกลุมผูสมัครตาม

ประเภทของรถบรรทุกใหครบถวน และจะประกาศใหผูสนใจเขารวมโครงการรับทราบ ผานทางสื่อตางๆ เชน 

หนังสือพิมพ  โทรทัศน เว็บไซตของ พพ.  และเว็บเพจตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงการประชาสัมพันธผานการ      

จัดสัมมนาชี้แจงโครงการดวยอยางนอย 2 คร้ัง เอกสารเพื่อใชในการรับสมัครเขารวมโครงการฯ ที่เผยแพรใน

เว็บไซตของ พพ. จะประกอบดวย  

1) ใบสมัครเขารวมโครงการ  

2) คูมือการใหการสนับสนุน  

3) ตัวอยางหนังสือนําสงแบบคําขอ  

4) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ  

5) ตัวอยางแบบเบิกจายและหนังสือนําสง  

5.6  การจัดทําแนวทางวิธีการและแผนงานประชาสัมพันธ 

  ที่ปรึกษาไดดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯเพื่อเผยแพรขอมูลการขอรับการสนับสนุนการลงทุนแก

กลุมเปาหมาย จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการฯ ดังนี้ 

o การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสื่อหนังสือพิมพ 

ในการประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพมีเนื้อหาประชาสัมพันธและเชิญชวนโครงการใหผูประกอบการขนสง

และมีรถบรรทุกที่จดทะเบียนอยางถูกตองเขารวมโครงการ แสดงการประชาสัมพนัธทางสื่อหนังสอืพิมพดังรูปที่ 5-1  

     
 

รูปที่ 5-1 การประชาสัมพันธโครงการฯ ประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ  

และการดําเนินงานโครงการฯ ผานทางหนังสือพิมพ 
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การประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพไดเร่ิมประชาสัมพันธตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 

2559 รวมจํานวน 10 คร้ัง โดยไดเผยแพรสื่อประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพ ไดแก หนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพ

ขาวสด หนังสือพิมพสยามรัฐ และหนังสือพิมพแนวหนา เปนตน 

o การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน 

 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศนเปนการประชาสัมพันธเพื่อใหผูประกอบการขนสงและมีรถ 

บรรทุกเห็นภาพรวมของโครงการฯ ชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกทั้งยังสามารถกระจายขาวสารไปยังกลุมเปาหมายไดมากข้ึน 

การประชาสัมพันธโครงการฯทางโทรทัศน แสดงตัวอยางรายการขาวเที่ยงดังรูปที่ 5-2 โดยไดเร่ิมการ

ประชาสัมพันธตั้งแตวันที่ 15 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 รวมจํานวน 5 คร้ัง ซึ่งได

ประชาสัมพันธผานสถานีโทรทัศน ไดแก สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สถานีโทรทัศนชอง 9 สถานีวิทยุ

โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีขาวโทรทัศน TNN24 เปนตน  

 
 

รูปที่ 5-2 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสถานีโทรทัศนชอง 9  

รายการขาวเที่ยง วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 

o การประชาสัมพันธโครงการฯ โดยการจัดทําแผนพับ 

การทําแผนพับเปนการประชาสัมพันธโครงการฯไปยังกลุมเปาหมายไดอีกชองทางหนึ่ง โดยมีเนื้อหาเชิญ

ชวนผูประกอบการขนสงที่สนใจเขารวมโครงการฯ และมีการชี้แจงถึงกําหนดการสมัคร ผลประโยชนที่

ผูประกอบการจะไดรับเมื่อเขารวมโครงการฯ ภาพตัวอยางแผนพับแสดงดังรูปที่ 5-3 

 
 

รูปที่ 5-3 การประชาสัมพันธโดยการจําทําแผนพับจํานวน 10,000 ชุด 
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o การประชาสัมพนัธโครงการฯ โดยการผลิตสื่อโทรทัศน สารคดี รายการสั้นทัว่ไป 

การประชาสัมพนัธโครงการฯผานสื่อโทรทัศน โดยผลิตเปน สกูปขาวและเร่ืองสัน้ประมาณ ซึ่งเผยแพร

เรียบรอยแลว จํานวน 4 คร้ัง ไดแก 

- สกูปขาว จาํนวน 2 คร้ัง วันที่ 15 เมษายน 2559 และ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 - 24 กรกฎาคม 2559 

ความยาวเวลาโดยประมาณ 1 นาท ี

- วีดีทัศน จํานวน 2 คร้ัง ความยาวเวลาโดยประมาณ 5 นาท ีถึง 8 นาท ีแสดงดงัรูปที่ 5-4 

       
 

รูปที่ 5-4 การประชาสัมพันธโครงการฯผานทางสารคดีบนเว็ปไซต Youtube  

o การจัดประชุมสัมมนา 

คร้ังที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2559 

การจัดประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผานมา 2559 กลาวรายงานที่มาและวัตถุประสงค

ของโครงการโดย นายทวีป พลเสน ผูอํานวยการกลุมไบโอดีเซล นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย  ผูอํานวยการสํานักพัฒนา

เชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.) ไดกลาวเปดงานซึ่งแจงถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ และมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง 

“การศึกษาผลกระทบของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตอเคร่ืองยนต” โดย ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ ผูเชี่ยวชาญดาน

เคร่ืองยนต และมีการชี้แจงหลักเกณฑ คุณสมบัติ เงื่อนไขการเขารวมโครงการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ใน

รถยนตบรรทุกขนาดใหญ ข้ันตอนและวิธีการสมัครเขารวมโครงการฯ โดยที่ปรึกษาโครงการฯ  

คร้ังที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559   

การจัดประชุมคร้ังที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 กลาวรายงานที่มาและวัตถุประสงคของโครงการโดย นายทวีป พลเสน 

ผูอํานวยการกลุมไบโอดีเซล และนายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปน

ประธานกลาวเปดการประชุมสัมมนา อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง “การศึกษาผลกระทบของน้ํามัน 

ไบโอดีเซลบี20 ตอเคร่ืองยนต” โดยผูเชี่ยวชาญดานเคร่ืองยนต โดยแสดงการจัดประชุมสัมมนาดังรูปที่ 5-5 

    
 

(ก)                                                              (ข) 

 รูปที่ 5-5 การจัดประชุมสัมมนาโครงการฯ 

(ก) การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน 

(ข) การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง 
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6. การดําเนินงานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ใน

รถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

6.1  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลผูสมัครเขารวมโครงการฯ และเอกสารประกอบ 

การพิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาไดตรวจสอบเอกสารผูสมัครเขารวมโครงการ ผูที่ผานเกณฑ 

การคัดเลือก จํานวน 3 ราย ดังนี้  

1. บริษัท โอพีจีเทค  จํากัด 

2. บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท เทพสมบัติ  จาํกัด 

6.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ ตัวอยางเชน การจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่มีคุณภาพของ 

น้ํามันไบโอดีเซลบี100 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน สําหรับการจําหนาย

ใหแกผูใชเฉพาะกลุม การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หองมอรนิ่งทอรค  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

6.3  สุมตรวจสอบวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํามัน ไบโอดีเซลบี20 ตามที่ผูเขารวมโครงการฯ จัดหาหรือที่ 

ปรึกษาแนะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตที่ใชในโครงการฯ (ยังไมไดดําเนินการ) 

6.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการฯ 

การจัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน  

2559 ณ หองประชุมมอรนิ่งทอลค อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ประชุมมีมติอนุมัติให

ผูที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้ง 3 ราย เขารวมโครงการฯ คิดเปนจํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 5,446,519 ลิตร คิด

เปนเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 21,786,076 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทถวน) 

1. บริษัท โอพีจีเทค จํากัด จํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 178,046 ลิตร  

วงเงินทั้งสิ้น 712,184 บาท  

2. บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด(มหาชน) จํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 5,129,375 ลิตร  

วงเงินทั้งสิ้น 20,517,500 บาท 

3. บริษัท เทพสมบัติ จํากัด จํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 139,098 ลิตร  

วงเงินทั้งสิ้น 556,392 บาท  

6.5 ดําเนินการจัดทําสัญญาระหวาง พพ. และผูไดรับการสนับสนุน  

ไดจัดเตรียมการทําสัญญาระหวาง พพ. และผูไดรับการสนับสนุน จํานวน 2 ราย ไดแก 

-บริษัท โอพีจีเทค จํากัด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 

-บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด มหาชน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

สําหรับ บริษัท เทพสมบัติ จํากัด ที่ไดยื่นเอกสารเขาสมัครโครงการฯ ไมไดลงนามในสัญญา ภายใน 

ระยะเวลาการขอเขารวมโครงการฯ 

6.6 จัดทําฐานขอมูลบัญชีรายชื่อผูเขารวมโครงการฯ ทุกราย (ยังไมไดดําเนนิการ)  
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7. ปญหาและอุปสรรค  

ตามแผนการดําเนินโครงการที่ปรึกษาตองดําเนินโครงการฯตาม TOR ขอ 4.3 คือ การสุมตรวจสอบ

วิเคราะห คุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล บี20 ของผูเขารวมโครงการฯ ที่ปรึกษาพบปญหาและอุปสรรคเนื่องจากยัง

ไมมีการดําเนินการจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ระหวางผูไดรับการสนับสนุนและผูคาน้ํามัน เนื่องดวยสถานการณ

ราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 ปรับตัวสูงข้ึน แสดงดังรูปที่ 7-1 จึงตองรอผูไดรับการสนับสนุนจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซล 

บี20 ใหแลวเสร็จกอน จึงจะดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ไปตรวจวิเคราะหคุณสมบัติตอไป ทั้งนี้เปน

อุปสรรคภายนอกที่ที่ปรึกษาโครงการฯไมสามารถควบคุมได  

จากปญหาราคาน้ํามันไบโอดีเซลที่มีการปรับตัวสูงข้ึนชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2559 แสดง

ดังรูป 7-1 เมื่อพิจารณาในชวงดังกลาวเปนชวงการดําเนินการลงนามในสัญญาการเขารวมโครงการฯของผูไดรับ

การสนับสนุนนั้น จะตรงกับการปรับลดสัดสวนไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซล เพื่อปองกันการขาดแคลนและเพื่อรักษา

เสถียรภาพน้ํามันพืชในการบริโภค โดยกรมธุรกิจพลังงานมีประกาศปรับลดสัดสวนไบโอดีเซลในวันที่ 25 

กรกฎาคม 2559 โดยปรับลดไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลใหมีสัดสวนรอยละไมต่ํากวา 5 หรือไมสูงกวารอยละ 7 และ

ประกาศอีกคร้ังในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยปรับลดไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลใหมีสัดสวนรอยละไมต่ํากวา 3 

หรือไมสูงกวารอยละ 7  แมวาจะมีการสนับสนุนคาน้ํามันใหกับผูไดรับการสนับสนุนแลว จํานวนเงินที่ผูสนับสนุน

ตองจัดซื้อน้ํามันเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม โดยแสดงดังตารางที่ 8-1  จากสถานการณขาดแคลนน้ํามันพืชเพื่อการบริโภค

นั้นสงผลใหผูคาน้ํามันไมสามารถจัดหาไบโอดีเซลบี100 มาผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ได หรือหากสามารถ

จัดหาไดตนทุนที่ผูไดรับการสนับสนุนตองแบกรับยังคงสูงข้ึน จึงเปนเหตุผลใหผูไดรับการสนับสนุนไมสามารถ

จัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ได จากการสัมภาษณผูไดรับการสนับสนุนสามารถซื้อน้ํามันไดถูกกวาที่โครงการฯใหการ

สนับสนุนประมาณ 1.5 บาทตอลิตร ถึง 2.0 บาทตอลิตร ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ผูไดรับการสนับสนุนชะลอการจัดซื้อ

น้ํามัน ดังนั้นที่ปรึกษาเห็นควรใหมีการทบทวนโครงสรางราคาน้ํามันและการใหการสนับสนุนใหสอดคลองกับราคา

น้ํามันไบโอดีเซลที่มีการปรับตัวข้ึน 

จากปญหาและอุปสรรคที่ไดกลาวไปขางตน ที่ปรึกษาไดทําหนังสือแจงปญหาและอุปสรรคใน 

การดําเนินงานลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตามหัวขอ TOR 

4.3 ขอยอย 3 ยังไมไดดําเนินการ และเนื่องจากผูเขารวมโครงการฯไมดําเนินการจัดซื้อน้ํามันภายในระยะเวลา 60 

วัน นับจากวันลงนามในสญัญา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดทําหนังสือ ขอยกเลิกการให

การสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญกับทั้ง 3 บริษัท  
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รูปที่ 7-1 ราคานํ้ามันไบโอดีเซลบี100 อางอิงจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 จากสถานการณราคาน้ํามันปาลมดิบมีราคาสูงข้ึน ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานโครงการฯ ที่ปรึกษาเห็น

ควรมีการทบทวนการดําเนินงานดังนี ้

8.1 ควรมีการทบทวนสัดสวนการใหการสนับสนุน 

 จากตารางที่ 8-1 แสดงราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 จากสถานีจําหนายน้ํามันที่ราคา 24.59 บาทตอลิตร 

และไดแสดงรายละเอียดโครงสรางราคาน้าํมันไบโอดีเซลบ2ี0 พบวา หากผูคาน้ํามันนําน้าํมันไบโอดีเซลบี7 มาผลิต

เปนไบโอดีเซลบ2ี0 สวนตางที่ผูไดรับการสนับสนุนตองจายจะเทากับ – 0.20 บาทตอลิตร ซึ่งผูไดรับการสนับสนุน

จายนอยกวาราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 หากผูคาผลิตน้ํามันไบโอดีเซลบี20 จากน้ํามันไบโอดีเซลบี3 ผูคาน้ํามันจะ

คิดคาผลิตเพิ่มข้ึนจาก 2.5 บาทตอลิตร เปน 3.5 บาทตอลิตร นอกจากนี้ผูไดรับการสนับสนุนตองแบกรับคาซอม

บํารุงคิดเปนเงิน 0.46 บาทตอลิตร สงผลใหผูไดรับการสนับสนุนตองจายเทากับ 0.68 บาทตอลิตร ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก

ราคาน้ํามันไบโอดีเซลบ3ี  
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ตารางที่ 8-1 โครงสรางราคานํ้ามันไบโอดีเซลบี20  

รายการ 
ถานําไบโอดเีซลบี5 หรือ 

บี7 มาผลติ B20 

ถานําไบโอดเีซลบี

3 มาผลิต B20 หนวย 

ราคานํ้ามันไบโอดเีซล  

ณ สถานีจําหนายนํ้ามัน ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1) 
24.59 24.59 บาท/ลิตร 

ผูคานํ้ามันคดิคาผลติ 2.5 3.5 บาท/ลิตร 

ราคานํ้ามันไบโอดเีซล  

ณ สถานีจําหนายนํ้ามัน + ผูคานํ้ามันคิดคาผลติ  

= ราคานํ้ามันไบโอดเีซลบี20 

27.09 28.09 บาท/ลิตร 

การสนับสนุน  11.66 11.66 % 

คิดเปนเงิน 3.16 3.28 บาท/ลิตร 

ผูไดรับการสนับสนุนจายคานํ้ามัน 23.93 24.81 บาท/ลิตร 

คาซอมบํารุงท่ีผูไดรับการสนับสนุนจายเอง* 0.46 0.46 บาท/ลิตร 

รวมราคานํ้ามันไบโอดีเซลบี20  

ท่ีตองจายจริง ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (2) 
24.39 25.27 บาท/ลิตร 

สวนตางท่ีผูไดรับการสนับสนุนจายเอง ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (3) = (2) - (1) -0.20 0.68 บาท/ลิตร 

อางอิงราคาน้ํามันไบโอดีเซลบ7ี เดือนตุลาคม 2559 

 

8.2 ควรทบทวนโครงสรางราคานํ้ามัน  

จากตารางที่ 8-2 แสดงการสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลบี100 และสัดสวนน้ํามันดีเซล พบวา น้ํามันไบโอ

ดีเซลบี7 ที่คิดสัดสวนของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 จากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 (กรณีที่ 2) จะมีราคา 25.350 

บาทตอลิตร ซึ่งตางจากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 (กรณีที่ 1) ที่มีราคา 24.590 บาทตอลิตร พบวา โครงสรางราคา

น้ํามันไบโอดีเซลจากทั้ง 2 กรณี แตกตางกัน โดยกรณีที่ 2 จะคิดจากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 ซึ่งข้ึนอยูกับ

ราคาน้ํามันไบโอดีเซลบ1ี00 ที่มีการปรับข้ึนหรือลง ที่ปรึกษาเห็นควรใหมีการประเมินราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 

ที่มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนหรือลดลง และนํามาคิดสัดสวนในโครงสรางราคาน้ํามันไบโอดีเซล นอกจากนี้ควรคํานึงถึง

ชวงที่ราคาไบโอดีเซลบี100 ปรับตัวสูงข้ึน เพื่อใหการสนับสนุนสอดคลองกับราคาจริง  

ตารางที่ 8-2 โครงสรางราคาน้ํามันไบโอดีเซลบ7ี  

กรณีท่ี 1 คิดสัดสวนราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 จากราคา ณ สถานีจําหนายน้ํามัน หนวย 

ราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 ณ สถานีจําหนายน้ํามนั  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1) 24.590 บาทตอลิตร 

คิดเปนสวนของนํ้ามันไบโอดเีซลบี100 ผสมรอยละ 7 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (2) = 0.07*24.590 1.722 บาทตอลิตร 

คิดเปนสวนของนํ้ามันดีเซล ผสมรอยละ 93 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (3) = 0.93*24.590 22.878 บาทตอลิตร 
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ตารางที่ 8-2 โครงสรางราคาน้ํามันไบโอดีเซลบ7ี (ตอ) 

กรณีท่ี 2 คิดสัดสวนราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 จากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 หนวย 

ราคานํ้ามันไบโอดเีซลบี 100 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (4) 35.260 บาทตอลิตร 

คิดเปนสวนของนํ้ามันไบโอดเีซลบี100 ผสมรอยละ 7 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  (5) = 0.07*35.360 2.468 บาทตอลิตร 

ราคานํ้ามันไบโอดเีซลบี7 ณ สถานีจําหนายนํ้ามัน ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1) 24.590 บาทตอลิตร 

คิดเปนสวนของนํ้ามันดีเซล ผสมรอยละ 93 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  (6) = 0.93*24.590 22.878 บาทตอลิตร 

รวมราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  (7) = (5) + (6) 25.350 บาทตอลิตร 

 

8.3 การเตรียมถังนํ้ามันสําหรับเก็บนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 

 ผูไดรับการสนับสนุนจะตองเตรียมถังน้ํามันเพื่อเก็บน้ํามันไบโอดีเซล พรอมมีมาตรตรวจวัดปริมาณการใช

น้ํามัน อีกทั้งตองมีระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัย จากการสอบถามราคารวม ตัวถังน้ํามันขนาด 20,000 ลิตร 

การติดตั้งถัง ฐานวาง และอุปกรณอ่ืนๆ ประเมินแลวประมาณ 1,200,000 บาท ผูไดรับการสนับสนุนตองจัดหา

และเตรียมถังน้ํามันเอง โดยไมไดรวมอยูในการสนับสนุนของโครงการฯ 

 

8.4 การสรางความม่ันใจใหกับผูใชนํ้ามันไบโอดีเซล 

 น้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพจะตองเปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ใน

เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน นอกจากนี้ควรมีการ

ทดสอบการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 จริงในรถบรรทุก โดยควรมีการกําหนดเกณฑระยะทางในทดสอบใชน้ํามัน 

ไบโอดีเซลบี20 กับรถบรรทุก มากกวา 50,000 กิโลเมตร พรอมทั้งบันทึกขอมูล ผลกระทบตอชิ้นสวนของ

เคร่ืองยนต สมรรถนะในการขับข่ี เปนตน ซึ่งควรมีการรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของหรือบริษัทเอกชนที่เปนผู

จําหนายรถยนตเพื่อขอความรวมมือใหรถบรรทุกและรถยนตเขารวมทดสอบ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชและ

สนับสนุนการรณรงคการใชน้ํามันไบโอดีเซล 

 

8.5 การปรับสัดสวนนํ้ามันไบโอดีเซล 

 การปรับสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลผสมกับน้ํามันดีเซลนั้น ควรพิจารณาในชวงที่มีปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล

บี100 สะสมมากซึ่งอาจเกิดจากภาคขนสงมีการใชน้ํามันลดลงระหวางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ของทุกป ตั้งแตป 

2556 ถึง 2559 ดังนั้นควรพิจารณาปรับสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลผสมกับน้ํามันดีเซลในปริมาณที่มากข้ึนเพื่อลด 

การสะสมของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 และควรรณรงคใหมีการใชน้ํามันไบโอดีเซลผสมน้ํามันดีเซลในสัดสวนที่สูงข้ึน 

และในชวงที่มีวัตถุดิบปาลมไมเพียงพอหรือความตองการในตลาดทั้งบริโภคและพลังงานสูงข้ึนนั้นจําเปนตองลด

สัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลที่ผสมกับน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธใหผูใชน้ํามันรับทราบและเขาใจ

สถานการณพลังงานที่เกิดข้ึน โดยไดแสดงปริมาณการใชน้ํามันดีเซลรายเดือนในรูปที่ 8-1 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  
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รูปที่ 8-1 ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลรายเดือน สถานการณการใชนํ้ามันของไทย ป 2556 ถึง 2560  



เลขท่ี 17 ถนนพระรามท่ี 1 เชิงสะพานกษตัริยศึ์ก 

แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9  

โทรสาร 0-2225-3785  

เลขท่ี 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 7 ถนนคลองลาํเจียก  

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์0-2943-9633-35 

โทรสาร 0-2943-9636-37  
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