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โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สารบัญ 

 I รายงานฉบับสุดทาย 

 

สารบัญ 

    หนา 

สารบัญ    I  

สารบัญตาราง   IV  

สารบัญรูป   V 
 

บทที่ 1   บทนําและขอบเขตของงานการดําเนินงาน 

 1.1  หลักการและเหตุผล 1-1 

 1.2  วัตถุประสงค 1-1 

 1.3 กิจกรรม และกลุมเปาหมาย 1-1 

 1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 1-1 

 1.5 ระยะเวลาการดาํเนินงาน 1-3 

 1.6 การเปลี่ยนแปลงสญัญา 1-3 
  

บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20  

 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ   

 2.1 การจัดทํารางหลักเกณฑและเงือ่นไขการสงเสริม 2-1  

 2.2 การพิจารณาความเหมะสมและคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสนบัสนุนโครงการ 2-4 

 2.3     การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสยีเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑ 

  และเงื่อนไขฯ  2-5 

 2.4 การจัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาจัดทาํ “ประกาศหลักเกณฑคุณสมบัต ิ

  และเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” 2-8  

 2.5  การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการสมัครเขารวมโครงการฯ 2-10 

 2.6 การจัดทําแนวทางวิธีการและแผนงานประชาสัมพนัธ 2-11 
 

บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ  

 3.1  การดําเนินการประชาสัมพันธโครงการเพื่อเผยแพรขอมูลการขอรับการสนับสนุน 

   การลงทุนแกกลุมเปาหมาย จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 3-1  
 

บทที่ 4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 

  ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

 4.1  การดําเนินงานบริหารจัดการใหการสนับสนนุโครงการสงเสริม 

   การใชน้ํามนัไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 4-1  
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สารบัญ 

 II รายงานฉบับสุดทาย 

 

สารบัญ (ตอ) 

    หนา 

บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5.1 การดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชน้ํามนัไบโอดีเซลบี20  

  ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  5-1 

 5.2 ปญหาและอุปสรรค 5-6 

 5.3 ขอเสนอแนะ 5-7 
 

  

ภาคผนวก ก คําสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่(บ)19/2559   

  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 

ภาคผนวก ข การประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็น วันที่ 9 มีนาคม 2559 

  -  รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา 

  -  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 

ภาคผนวก ค การประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559 

  - รายชื่อหนวยงานและผูเขารวมประชุม 

  - เอกสารประกอบการประชุม 

  - ประกาศ พพ. เร่ือง หลักเกณฑคุณสมบัติ และเงื่อนไขการสงเสริมฯ 

  - รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

ภาคผนวก ง เอกสารการขอรับการสนับสนุน 

  - ตัวอยางแบบขอรับการสนับสนุน 

  - คูมือขอรับการสนับสนุน 

  - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ภาคผนวก จ หนังสือยืนยันการเผยแพรสกูปขาวประชาสัมพันธ 

ภาคผนวก ฉ การสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการ 

  - คร้ังที่ 1 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 

  - คร้ังที่ 2 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559   

ภาคผนวก ช สรุปการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ 

ภาคผนวก ซ แบบขอรับการสนับสนุน 

  - บริษัท โอพีจีเทค จํากัด 

  - บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากดั (มหาชน) 

  - บริษัท เทพสมบัติ จํากัด 

ภาคผนวก ฌ ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล 
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 III รายงานฉบับสุดทาย 

 

สารบัญ(ตอ) 

ภาคผนวก ญ การประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 2/2559 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 

  - รายชื่อหนวยงานและผูเขารวมประชุม 

  - เอกสารประกอบการประชุม 

  - รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

ภาคผนวก ฎ สัญญารับการสนับสนุน 

  - บริษัท โอพีจีเทค จํากัด 

  - บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากดั (มหาชน) 

ภาคผนวก ฏ ที่ปรึกษาแจงปญหาและอุปสรรค 

ภาคผนวก ฐ หนังสือจาก พพ. เร่ือง รับทราบปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน 

ภาคผนวก ฑ  หนังสือจาก พพ. เร่ือง ขอยกเลิกสัญญา 

   - บริษัท โอพีจีเทค จํากัด 

   - บริษัท เทพสมบัติ จํากัด 

   - บริษัท เกียรติธนา ขนสง (มหาชน) 
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สารบัญ 

 IV รายงานฉบับสุดทาย 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที ่   หนา 
 

2.3-1  การปรับปรุงแกไขรางหลักเกณฑและเงื่อนไขการสงเสริมการใช ไบโอดีเซลบ2ี0 

 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 2-7 

2.4-1  การแกไขเพิ่มเติมรางหลักเกณฑและเงื่อนไขการสงเสริมการใช ไบโอดีเซลบ2ี0  

 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  2-9 

2.6-1  แนวทางวิธีการและแผนงานการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการฯ 2-12 

3.1-1  สรุปการดําเนนิการประชาสัมพนัธโครงการ 3-1  

3.1-2  สรุปการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาด 10 คูณ 12 นิ้ว 3-1 

3.1-3  สรุปการประชาสัมพันธโครงการฯทางโทรทัศน 3-12 

3.1-4  สรุปการประชาสัมพันธโครงการโดยการผลิตสื่อโทรทัศน 3-15 

3.1-5 ประเด็นขอซักถามและขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา 3-24 

4.1-1  สรุปจํานวนรถ ปริมาณน้าํมันทีต่องการขอการสนับสนุน และวงเงินที่ขอรับการสนบัสนุน 4-10 

4.1-2  รายชื่อบริษัททีผ่านการคัดเลือกและวันทีล่งนามในสัญญากับ พพ. 4-14 

5.1-1  งานประชาสัมพนัธและเผยแพรโครงการฯ 5-4 

5.3-1  โครงสรางราคาน้าํมันไบโอดีเซลบ2ี0 (คิดจากราคาน้ํามนัไบโอดเีซลบี7 ณ สถานจีําหนายน้าํมัน) 5-8 

5.3-2  โครงสรางราคาน้าํมันไบโอดีเซลบี7 5-9  
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สารบัญ 

 V รายงานฉบับสุดทาย 

 

สารบัญรูป 

รูปที่    หนา 
 

2.3-1  ประมวลภาพการจัดประชุมสัมมนาผูมสีวนไดสวนเสียเพื่อรับฟงความคิดเห็น 2-7 

2.4-1  ประมวลภาพการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ คร้ังที่ 1/2559 2-9 

2.4-2  การจัดทําประกาศหลักเกณฑและเผยแพร 2-10 

3.1-1  การประชาสัมพนัธโครงการฯ และประกาศเปดรับการยืน่ขอเสนอเพื่อประชาสัมพันธ 

 โครงการฯ ผานทางหนังสือพิมพมติชน ฉบับวนัที่ 30 มีนาคม 2559 3-2 

3.1-2  การประชาสัมพนัธโครงการฯ และประกาศเปดรับการยืน่ขอเสนอเพื่อประชาสัมพันธ 

 โครงการฯ ผานทางหนังสือพิมพขาวสด ฉบบัวันที่ 31 มีนาคม 2559 3-3 

3.1-3 การประชาสัมพนัธโครงการฯ และประกาศเปดรับการยืน่ขอเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 

 ผานทางหนงัสือพิมพมตชิน ฉบบัวันที่ 3 มิถุนายน 2559 3-4 

3.1-4  การประชาสัมพนัธโครงการฯ และประกาศเปดรับการยืน่ขอเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 

 ผานทางหนงัสือพิมพขาวสด ฉบบัวันที่ 6 มิถุนายน 2559 3-5 

3.1-5   การประชาสัมพนัธโครงการฯ และประกาศเปดรับการยืน่ขอเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 

 ผานทางหนงัสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวนัที่ 8 มิถุนายน 2559 3-6 

3.1-6   การประชาสัมพนัธโครงการฯ และประกาศเปดรับการยืน่ขอเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 

 ผานทางหนงัสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2559   3-7 

3.1-7   การประชาสัมพนัธโครงการฯ และประกาศเปดรับการยืน่ขอเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 

  ผานทางหนงัสือพิมพมตชิน ฉบับวนัที่ 6 กรกฎาคม 2559 3-8 

3.1-8  การประชาสัมพนัธโครงการฯ และประกาศเปดรับการยืน่ขอเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 

 ผานทางหนงัสือพิมพขาวสด ฉบบัวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 3-9 

3.1-9  การประชาสัมพนัธและการดําเนินงานโครงการฯ ผานทางหนังสือพิมพสยามรัฐ  

 ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2559 3-10 

3.1-10  การประชาสัมพนัธและการดําเนินงานโครงการฯ ผานทางหนังสือพิมพสยามรัฐ  

 ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2559 3-11 

3.1-11  การประชาสัมพนัธโครงการฯ ทางโทรทัศนคร้ังที่ 1 ชอง 7 รายการหองขาวภาคเที่ยง  

 วันที่ 15 เมษายน 2559 3-12 

3.1-12  การประชาสัมพนัธโครงการฯ ทางโทรทัศน คร้ังที่ 2 ชอง 9 รายการขาวเที่ยง  

 วันที่ 16 มิถุนายน 2559  3-12 

3.1-13 การประชาสัมพนัธโครงการฯ ทางโทรทัศน คร้ังที่ 3 ชอง 3 รายการเที่ยงวันทนัเหตุการณ 

 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 3-13 

3.1-14  การประชาสัมพนัธโครงการฯ ทางโทรทัศน คร้ังที่ 4 ชอง 7 เจาะประเด็นขาวคํ่า 

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 3-13 
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สารบัญ 

 VI รายงานฉบับสุดทาย 

 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปที่    หนา 

3.1-15  การประชาสัมพนัธโครงการฯ ทางโทรทัศน คร้ังที่ 5 ชอง TNN รายการขาวสัน้  

 ที่ 24 กรกฎาคม 2559 3-13 

3.1-16  การประชาสัมพนัธโดยการจัดทาํแผนพบัจํานวน 10,000 ชุด 3-14 

3.1-17  การประชาสัมพนัธทางสื่อสารคดี กระบวนการผลิตน้าํมันไบโอดีเซลโดยสังเขป 3-16 

3.1-18  การประชาสัมพนัธทางสื่อสารคดี แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 3-16 

3.1-19  การประชาสัมพนัธทางสื่อสารคดี แสดงการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง 

 น้ํามันไบโอดีเซลบ7ี และบ2ี0 3-17 

3.1-20  การประชาสัมพนัธทางสื่อสารคดี บทสัมภาษณผูบริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

 และอนุรักษพลังงาน นักวิชาการผูเชี่ยวชาญและผูที่เก่ียวของกับการขนสง 3-18 

3.1-21  การประชาสัมพนัธทางสื่อสารคดี ชวงที่ 1-3 3-19 
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บทที่ 1บทที่ 1  
        บทนําและขอบเขตของงานบทนําและขอบเขตของงาน  

การดําเนินงานการดําเนินงาน  

  

  

  

  



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 1 บทนําและขอบเขตการดําเนินงาน 

  

 1-1 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

บทท่ี 1 

บทนําและขอบเขตของงานการดําเนินงาน 
 

1.1  หลักการและเหตุผล   
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 หรือ Alternative Energy Development Plan (AEDP2015) มีเปาหมายการใช 

ไบโอดีเซล 14 ลานลิตรตอวัน ภายในป 2579 โดยไดประกาศบังคับใชน้ํามันดีเซลที่มีสัดสวนผสมไบโอดีเซลรอยละ 7 

(บี7) ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเปนอัตราสวนผสมสูงสุดที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

ยอมรับใหใชในเคร่ืองยนตดีเซลไดโดยไมตองมีการปรับแตงเคร่ืองยนต ทําใหปริมาณการใชไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันมียอดปริมาณการใชไบโอดีเซล 2.8 ลานลิตรตอวัน และการที่จะสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาว

ไดจะตองมีการเพิ่มชองทางการใชน้ํามันไบโอดีเซล ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการสงเสริมปลูก

ปาลมน้ํามันเพื่อเพิ่มปริมาณและผลผลิตใหสูงข้ึน ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณน้ํามันปาลมเพิ่มข้ึนซึ่งอาจจะเกิดภาวะลน

ตลาดได โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่ปาลมน้ํามันใหผลผลิตสูงประกอบกับกระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดเคยมีการ

ศึกษาวิจัยทดลองใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญแลว จึงควรนําผลการศึกษาดังกลาวมาขยายผล 

โดยการสงเสริมเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ของผูใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 
 

 1.2.1  เพื่อสงเสริมและสรางความเชื่อมั่นตอการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

  1.2.2 เพื่อสรางความตองการใชน้าํมันไบโอดีเซลใหเพิ่มมากข้ึน 

 

1.3  กิจกรรม และกลุมเปาหมาย  
 

สงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ โดยเปดรับผูที่สนใจที่ใชรถยนตบรรทุก 

ขนาดใหญ ซึ่ง พพ. จะสนับสนุนคาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ใหกับผูเขารวมโครงการฯ ในวงเงินรวมทั้งหมดไมเกิน 

115 ลานบาท 

 

1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

  1.4.1   งานบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

  1) จัดทํารางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต

บรรทุกขนาดใหญ 

  2) พิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการสงเสริม

การใชน้ํามันไบโอดีเซลบ2ี0 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ และกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการฯ 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 1 บทนําและขอบเขตการดําเนินงาน 

  

 1-2 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

  3) จัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อรับฟงความคิดเห็น “รางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไข

การสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” 

  4) จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาจัดทํา “ประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไข

การสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” 

  5) จัดทําเอกสารเพื่อใชในการสมัครเขารวมโครงการฯ วิธีการดําเนินการ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  6) จัดทําประกาศหลักเกณฑและเผยแพร 

  7) จัดทําแนวทางวิธีการและแผนงานการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการฯ 

 1.4.2 งานประชาสัมพันธและสัมมนาเผยแพรโครงการฯ 

  เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการฯโดยการจัดทํารายละเอียดขอมูลการ

ประชาสัมพันธเชิญชวนซึ่งจะตองเสนอ พพ. ใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ ประกอบดวย 

1) ประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพ 

2) ประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน 

3) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการฯ 

4) ผลิตสื่อโทรทัศน สารคดี รายการสั้นทั่วไป 

5) จัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธและชี้แจงโครงการฯ โดยเชิญหนวยงานและผูเก่ียวของ 

1.4.3 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต

บรรทุกขนาดใหญ 

 1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลผูสมัครเขารวมโครงการฯ และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ 

 2) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ ตัวอยางเชน การจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่มี

คุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลบี 100 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน สําหรับ

การจําหนายใหแกผูใชเฉพาะกลุม 

 3) สุมตรวจสอบวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตามที่ผูเขารวมโครงการฯ จัดหา

หรือที่ปรึกษาแนะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตที่ใชในโครงการฯ 

 4) จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการฯ 

 5) ดําเนินการเพื่อการจัดทําสัญญาระหวาง พพ. และผูไดรับการสนับสนุน 

 6) จัดทําฐานขอมูลบัญชีรายชื่อผูเขารวมโครงการฯ ทุกราย และใหรายงานผลการดําเนินการ 

 7) จัดงานพิธีมอบสัญญาแกผูไดรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพรโครงการฯ 

1.4.4 งานบริหารจัดการตรวจสอบการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ใน

รถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

 1) ตรวจสอบการจัดซื้อและการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ของรถบรรทุกที่เขารวมโครงการฯ เพื่อ

ประกอบการเบิกเงินสนับสนุนฯ 

 2) ตรวจสอบเอกสารการขอรับการสนับสนุนเพื่อเบิกจาย 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 1 บทนําและขอบเขตการดําเนินงาน 

  

 1-3 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 3) สํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ และพนักงานขับรถยนตที่ใช

น้ํามันไบโอดีเซลบี20 พรอมวิเคราะหประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ 

1.4.5 จัดทําหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูสมัครเขารวมโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอ

ดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ โดยการวิเคราะหหรือปรับปรุงหลักเกณฑที่ผานมา เพื่อใหผลการดําเนิน

โครงการฯที่จะดําเนินการในปถัดไปมีผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน พรอมจัดทําแผนการสงเสริมโครงการฯ

ที่จะดําเนินการในปงบประมาณถัดไป 

 

1.5  ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 ระยะเวลาดําเนินงาน 18 เดือน นับตั้งแตลงนามในสัญญาวาจาง (วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 

1 สิงหาคม 2560) 

 

1.6   การเปล่ียนแปลงสัญญา 

 ระยะเวลาดาํเนินงานมีการเปลีย่นแปลงจากวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 เปนวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ตาม

สัญญาเลขที่ 264/59 ก. ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

บทที่ 2 บทที่ 2   
 

การบริหารจดัการแนวทางการการบริหารจดัการแนวทางการ  

สงเสริมการใชไบโอดีเซลบีสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี2200    

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

  

  

  



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-1 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

บทท่ี 2 

การบริหารจัดการแนวทางการสงเสรมิการใชไบโอดีเซลบี20  

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
 

เพื่อใหการบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบ2ี0 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ เปนไป

อยางมีประสทิธิภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบเขตการดําเนินงาน ทีป่รึกษาไดดําเนินการดังนี ้

 

2.1  การจัดทํารางหลักเกณฑและเง่ือนไขการสงเสริม 

การกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

ที่ปรึกษาไดกําหนดขนาดของรถบรรทุกที่จะเขารวมโครงการโดยพิจารณาจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) 

เร่ือง การแบงลักษณะของรถบรรทุกและการแบงมาตรฐานของรถโดยสาร (ประเภทรถตามกฎหมายวาดวยการ

ขนสงทางบก : รถบรรทุก)  

โดยกรมการขนสงทางบกใหนิยามของรถบรรทุกไววา คือ “รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของเพื่อ

สินจางโดยไมกําหนดเสนทาง 1 หรือเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเอง 2 ซึ่งมีน้ําหนักเกิน 1,600 กิโลกรัมข้ึนไป” 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ไดแบงประเภทรถที่ใชในการขนสงสตัวหรือสิ่งของตามลักษณะการใชงาน

ออกเปน 9 ลักษณะ ไดแก 

 ลักษณะ 1 รถกระบะบรรทุก 

 ลักษณะ 2 รถตูบรรทุก 

 ลักษณะ 3 รถบรรทุกของเหลว 

 ลักษณะ 4 รถบรรทุกวัตถุอันตราย 

 ลักษณะ 5 รถเฉพาะกิจ 

 ลักษณะ 6 รถพวง 

 ลักษณะ 7 รถก่ึงพวง 

 ลักษณะ 8 รถก่ึงพวงบรรทุกวัสดุยาว 

 ลักษณะ 9 รถลากจูง 

ซึ่งรถบรรทุกที่จดทะเบียนและเสียภาษีถูกตองตามประกาศดังกลาว สามารถสมัครเขารวมโครงการได 

อยางไรก็ตามเนื่องจากลักษณะการใชงานของรถบรรทุก 9 ลักษณะ มีความแตงตางกันการใชงานกับรถบรรทุก

ตามกฎกระทรวงที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาจะพิจารณาผูที่สมัครเขารวมโครงการโดยแยกประเภทรถที่ใชในการ

ขนสงตามการใชงาน เพื่อใหคําแนะนําในรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะของเคร่ืองยนตและการใชงาน รวมถึง

เก็บขอมูลการใชงาน ไบโอดีเซลบ2ี0 ใหครบทุกลักษณะการใชงาน จะไดนําเปนไปเปนขอมูลสําหรับการสงเสริมใน

ปตอไปไดอยางครบถวน 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-2 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

การจัดทํารางหลักเกณฑและเงื่อนไขการสงเสริมการใช ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ที่ปรึกษา

ไดพิจารณาปจจัยหลายมิติ เพื่อใหประกาศฯ มีความเหมาะสมเปดกวางใหผูสมัครเขารวมโครงการได รางหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขฯ ประกอบดวย 3 หมวด ไดแก 
 

หมวดที่ 1 ขอกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑทั่วไป 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขการดําเนินงาน 

หมวดที่ 3 วิธีการรวมโครงการ 

โดยมีรายละเอียดของแตละหมวดดังนี ้
 

หมวดที่ 1 ขอกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑทั่วไป 

ขอ 1 คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน 

 1.1 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย  

 1.2 เปนผูประกอบกิจการขนสง และมีความตองการใชน้ํามันดีเซลเพื่อประกอบการขนสงเทานั้น 

 1.3 ตองมีสถานที่จัดเก็บและจายน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในกิจการขนสงของตนเอง 

 1.4 ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจลงนา 

 ในเอกสารขอรับสนับสนุน 
 

ขอ 2 หลักเกณฑการสนับสนุน 

 2.1 วงเงินสนับสนุนสําหรับซื้อน้ํามัน ไบโอดีเซลบี20 รวมทั้งโครงการไมเกิน 115 ลานบาท   

2.2 ใหการสนับสนุนเฉพาะรถบรรทุกที่จดทะเบียนถูกตองตามประกาศของกรมขนสงทางบกเทานั้น 

 2.3 อัตราใหการสนับสนุนรอยละ 11.66 ของราคาน้ํามนัไบโอดเีซลบี20 รวมภาษีมูลคาเพิ่ม       

                ตามใบเสร็จที่ออกโดยผูคาน้ํามัน ทั้งนี้สูงสุดไมเกิน 4 บาทตอลิตร 

2.4 ผูเขารวมโครงการจะไดรับเงินสนับสนุนในการซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตลอดระยะเวลา 

 ที่เขารวมโครงการไมเกิน 150,000 บาทตอคัน หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณากําหนดให 

 2.5 ระยะเวลาใหการสนับสนุนนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนจนถึงวันที่  

                            31 พฤษภาคม 2560 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขการดําเนินงาน 

ขอ 1  เอกสารประกอบการขอรับการสนบัสนนุ ประกอบดวย  

1.1 ใบสมัครขอรับการสนับสนนุ 

1.2 สําเนาหนังสือจดทะเบียนนติิบุคคล 

1.3 สําเนาทะเบยีนรถยนตบรรทุกที่เขารวมโครงการ 

ขอ 2 พพ. จะพิจารณาใบสมัครของผูที่ยื่นใบสมัครตามลําดับกอนหลัง ซึ่งจะดูจากความถูกตองสมบูรณ

ของใบสมัคร และเอกสารประกอบ  

ขอ 3 การพิจารณาใหการสนับสนุนของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูขอรับการสนับสนุนไมอาจ

เรียกรองใดๆ ได 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-3 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

ขอ 4 ผูสมัครที่ไดรับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แลว จะตองจัดหาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 พรอมเบิก

จายเงินสนับสนุนงวดแรกภายใน 45 วันนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญารับการสนับสนุน มิฉะนั้น พพ. มีสิทธิ์บอก

เลิกการใหการสนับสนุน  

ขอ 5 ผูเขารวมโครงการจะตองซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 จากผูคาน้ํามันที่ไดรับอนุญาตตามประกาศกรม

ธุรกิจพลังงานเทานั้น 

ขอ 6 ผูเขารวมโครงการจะตองใหความรวมมือในการจดบันทึก หรือติดตั้งมาตรวัด สําหรับเก็บขอมูลที่

จําเปนในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาที่เขารวมโครงการ 

ขอ 7 ผูเขารวมโครงการสามารถเบิกจายเงินสนับสนุนในการซื้อน้ํามันไบโอดีเซลไดไมเกินเดือนละ 1 คร้ัง 

ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ 
 

หมวดที่ 3 วิธีการรวมโครงการ 

ขอ 1  ผูขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเขารวมโครงการไดโดยขอรับใบสมัครไดจาก พพ. หรือทาง 

เว็ปไซด www.dede.go.th โดยยื่นขอเสนอขอรับการสนับสนุนไดดังนี้  

รอบที่ 1 เร่ิมวันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559   

รอบที่ 2 เร่ิมวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และสิ้นสุดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559   

กรณีเงินสนับสนุนหมดในรอบที่ 1 พพ. จะยกเลิกการสนับสนุนในรอบที่ 2 
 

ขอ 2  ผูขอรับการสนับสนุนจัดทําและสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ โดยนําไปสงดวยตนเอง ที่ 

สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือทางไปรษณียตามที่อยู  

สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (สมัครเขารวมโครงการไบโอดีเซลบี20)  

อาคาร 7 ชั้น 10 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 

ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ขอ 3  พพ. จะตรวจสอบใบสมัครพรอมเอกสารประกอบตามหลักเกณฑเงื่อนไขและแผนดําเนินงาน หาก

ไมถูกตอง พพ. จะสงกลับใหผูขอรับการสนับสนุนแกไขและสงกลับมาใหม หากถูกตองสมบูรณตามหลักเกณฑจะ

นําเสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

ขอ 4  คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนฯ และ พพ. จะมีหนังสือแจงกลับไป

ยังผูผานการพิจารณาใหรับการสนับสนุนและใหผูขอรับการสนับสนุนทําสัญญากับ พพ. เพื่อเขารวมโครงการ 

ขอ 5 ผูเขารวมโครงการสงใบเสร็จและเอกสารการเบิกเงิน ตามแบบฟอรมที่ พพ. กําหนดโดย พพ. จะ

ตรวจสอบและติดตามการใชงานไบโอดีเซลบี20 อยางตอเนื่องและสรุปผลการตรวจสอบเพื่อขอใหอธิบด ี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานพิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงิน เมื่อไดรับการอนุมัติแลว พพ.จะมี

หนังสือแจงใหผูขอรับการสนับสนุนมารับเงินสนับสนุนฯ 

ขอ 6  ผูเขารวมโครงการรับเงินสนับสนุนภายหลังจากที่ พพ. ไดมีหนังสือแจงแลว 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-4 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

2.2  การพิจารณาความเหมะสมและคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 
 

  กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการนี้ ที่ปรึกษาไดดําเนินการควบคูไปพรอม

กับการจัดทํารางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีความเก่ียวของกับการผลิตและการใช 

ไบโอดีเซล ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมการขนสงทางบก ผูผลิตและผูจําหนาย 

ไบโอดีเซล สมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย กลุมกรรมยานยนตไทย 

และกรมธุรกิจพลังงาน เปนตน  

  คณะกรรมการพิจารณาฯ มีหนาที่หลักในการพิจารณาหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการ

ใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการ รวมถึงให

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ 

  ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาฯ ที่กลาวมาขางตนนั้น ที่ปรึกษาไดเสนอโครงสรางคณะกรรมการ

พิจารณาฯ เพื่อให พพ. พิจารณากอนคัดเลือกโดยมีข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาฯ มีดังนี้ 

  1) เสนอโครงสรางคณะกรรมการพิจารณาฯ พรอมกําหนดอํานาจหนาที่ให พพ. พิจารณา 

  2) ประสานงานเบื้องตนกับหนวยงานตามที่เสนอ 

  3) สงหนังสือเชิญใหหนวยงานเพื่อสงผูแทนที่ไดรับการพิจารณาเปนคณะกรรมการพิจารณาฯ  

  โดยภายหลังจากการประสานงานและไดรับการตอบรับจากหนวยงานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปน

คณะกรรมการพิจารณาฯ แลว ที่ปรึกษาจะแจงให พพ. ทราบเพื่อจัดทําเปนคําสั่งแตงตั้งตอไป  

  โครงสรางคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาด

ใหญ ประกอบดวยบุคคลและหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

1. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลงังาน ประธานคณะกรรมการฯ 

2. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นายยงยุทธ  สวสัดิสวนีย                                          กรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.)    

4. นายทวปี พลเสน                                                 กรรมการ     

    ผูอํานวยการกลุมไบโอดีเซล สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชวีภาพ (พพ.) 

5. นายพงษศักดิ์ พรหมกร     กรรมการ 

    วิศวกรชํานาญการ สาํนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.)  

6. ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน                                         กรรมการ 

7. ผูแทนกรมขนสงทางบก     กรรมการ 

8. ผูแทนสมาคมกลุมอุตสาหกรรมยานยนต   กรรมการ 

9. ผูแทนสหพนัธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย  กรรมการ     

         10.  ผูแทนสมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย  กรรมการ 

11.  ผูแทนสมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทย   กรรมการ 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-5 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

12.  ผูแทนบริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)   กรรมการ 

13.  ผูแทนบริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  กรรมการ 

14.  นางมณฑา ตรีสาคร     กรรมการและเลขานุการ 

      วิศวกรโยธาชาํนาญการ สาํนักพฒันาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.) 

15.  นาวสาวสธุารี เกียรติมั่น     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      วิศวกรชํานาญการ สาํนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.) 

16.  นายอากร สรอยแกว       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สาํนกัพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.) 
 

คณะกรรมการพิจารณาใหการสนับสนุน มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้

1. พิจารณาและใหความเห็นรวมถึงขอเสนอแนะ พรอมกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการ

สงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

2. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูเขารวมโครงการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

3. พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดาํเนินโครงการ เพื่อใหโครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

รายละเอียดตามคําสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ (บ) 19/2559  เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการสนบัสนนุโครงการสงเสริมการใชน้าํมันไบโอดีเซลบ2ี0  แสดงดังภาคผนวก ก 

 

2.3  การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑและเง่ือนไขฯ 

จากที่กลาวไปแลวในหัวขอ 2.1 เกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการควรเปนที่ยอมรับของผูที่มีสวนได

สวนเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํารางหลักเกณฑเบื้องตนไปหารือกับ

ผูเก่ียวของกอนที่จะนําไปประกาศใช  ซึ่งภายหลังจากที่ปรึกษาไดจัดทํารางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการ

สงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญและหารือกับ พพ. แลว ที่ปรึกษาจึงไดจัดประชมุผูมสีวน

ไดสวนเสียเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20  

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญที่จัดทําข้ึนโดยเชิญผูเก่ียวของ อาทิเชน กรมการขนสงทางบก สมาคมขนสงทางบก

แหงประเทศไทย สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย สมาพันธโลจิสติกสไทย ผูผลิตและจําหนายไบโอดีเซล 

รวมถึงผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกที่สนใจเขารวมโครงการ   

ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นนี้ ที่ปรึกษาไดจัดสงรางหลักเกณฑฯ ใหกลุมเปาหมายกอนการเขารวม

ประชุมเพื่อใหกลุมเปาหมายไดศึกษา และสรุปความคิดเห็นของสมาชิกตอหลักเกณฑฯ ที่จะประกาศดวย  

การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ “รางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” จัดข้ึนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีกําหนดการดังนี้ 
 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-6 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียน 

13.30 – 13.50 น.  ประธานกลาวเปดการประชุมสัมมนา 

    โดย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

13.50 – 14.20 น.  บรรยายพิเศษ “ผลการทดสอบการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20” 

    โดย ผูชวยศาตราจารย ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ  

ผูเชี่ยวชาญดานเคร่ืองยนต 

14.20 – 14.50 น.   “รางเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชน้ํามัน 

    ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” 

    โดย คณะที่ปรึกษา 

14.50 – 15.30 น.  เสวนา และรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา 

15.30 – 16.00 น.  สรุปประเด็นการสัมมนา 

  

รายละเอียดการนําเสนอและรายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็นแสดงในภาคผนวก ข  

 

การประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ ที่จัดข้ึนนี้มี

ผูเขารวมประชุมสัมมนาจํานวน 30 ทาน จาก 17 หนวยงาน โดยสามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูเขารวมประชุมสัมมนาไดดังนี้ 

 

1) ควรนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงประชาสัมพันธ เพื่อใหผูประกอบการเกิดความมั่นใจในการใชงาน

มากข้ึน รวมทั้งสรุปถึงขอดี ขอเสีย ขอแนะนําการใชงาน และขอควรระวังอยางชัดเจน เพื่อใหเปน

แนวทางปฏิบัติแกผูเขารวมโครงการ 

2) ควรปรับปรุงหลักเกณฑขอ 2 หลักเกณฑที่สนับสนุน (ขอ 2.2) โดยใหการสนับสนุนเฉพาะรถบรรทุกที่

จดทะเบียนถูกตองตามประกาศของกรมการขนสงทางบก 

3) ผูประกอบการบางรายไมมีสถานที่เก็บและจายน้ํามันเปนของตัวเองจะไมสามารถเขารวมโครงการได 

แตอาจจะสามารถเชาหรือจัดหาสถานที่เก็บและจายน้ํามันสําหรับใชในโครงการได โดยอาจจะรวมกลุม

กับผูประกอบการรายอ่ืนๆ เพื่อใชสถานที่เก็บและจายน้ํามันรวมกัน 

4) การกําหนดระยะเวลาในการจัดหาน้ํามันและเบิกจายเงินคร้ังแรก อาจจะสั้นเกินไป เนื่องจาก

ผูประกอบการตองไปติดตอขอซื้อไบโอดีเซลบี20 ซึ่งเปนน้ํามันเฉพาะกับผูคา อาจใชระยะเวลาในการ

ติดตอซื้อขายพอสมควร จึงควรขยายระยะเวลาเพิ่ม 

5) ควรเพิ่มคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ โดยใหพิจารณารถบรรทุกที่ไดรับ มาตรฐานคุณภาพบริการ

ดวย รถบรรทุก (Q mark) เปนอันดับแรกๆ กอน เนื่องจากรถบรรทุกที่ไดรับ (Q mark) ถือวาเปนรถที่

ปลอดภัยและมีสวนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและไดรับการรับรองจากกรมการขนสงทางบกแลว 

6) ควรแจงใหผูประกอบการทราบเร่ืองของขอมูลที่จะตองจัดเก็บมีอะไรบาง หรือจะตองมีการใชเคร่ืองมือ

ในการตรวจสอบหรือไมอยางไร เพื่อใหผูประกอบการเตรียมการดําเนินงาน 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-7 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

7) อัตราสวนเงินสนับสนุนยังนอยมาก และอาจไมจูงใจตอผูประกอบการ เนื่องจากปจจุบันราคาน้ํามัน

ดีเซลคอนขางถูก ทําใหสวนตางราคาของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่ไดรับการสนับสนุนแลวกับ 

น้ํามันดีเซลบี7 ไมแตกตางกันมากนัก ทําใหผูประกอบการไมสนใจในการเขารวมโครงการ เพราะอาจ 

ไมคุมคากับคาซอมบํารุงรถบรรทุกที่อาจเกิดข้ึนได 

 

ประมวลภาพการประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียฯ แสดงดังรูปที่ 2.3-1 

ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑแลว ที่ปรึกษาไดนําความคิดเห็นตางๆ 

มาปรับปรุงรางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ เพื่อนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ โดยมีการ

ปรับปรุงแกไขรางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ ดังแสดงในตารางที่ 2.3-1 

 

  
 

  
 

รูปที่ 2.3-1 ประมวลภาพการจัดประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

 

ตารางที่ 2.3-1 การปรับปรุงแกไขรางหลักเกณฑและเงื่อนไขการสงเสริมการใช ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต

บรรทุกขนาดใหญ 

หลักเกณฑขอที ่ รายละเอียดที่นําเสนอ รายละเอียดที่แกไขปรับปรุง 

หมวดที่ 1 

ขอ 1.3 

ตองมีสถานที่จัดเก็บและจายน้ํามันเชื้อเพลิง

เพื่อใชในกิจการขนสงของตนเอง 

สามารถจัดหาสถานที่จัดเก็บและจาย

น้ํามันไบโอดีเซลบี20 เพื่อใชในการเขารวม

โครงการได 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-8 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

หลักเกณฑขอที ่ รายละเอียดที่นําเสนอ รายละเอียดที่แกไขปรับปรุง 

หมวดที่ 2 

ขอที่ 4 

ผูสมัครที่ไดรับการอนุมัติการสนับสนุนจาก 

พพ. แลว จะตองจัดหาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 

พรอมเบิกจายเงินสนับสนุนงวดแรกภายใน 

45 วันนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญารับการ

สนับสนุน มิฉะนั้น พพ. มีสิทธิ์บอกเลิกการให

การสนับสนุน 

ผูสมัครที่ไดรับการอนุมัติการสนับสนุนจาก 

พพ. แลว จะตองจัดหาน้ํามันไบโอดีเซลบี

20 พรอมเบิกจายเงินสนับสนุนงวดแรก

ภายใน 60 วันนับตั้ งแตวันที่ลงนามใน

สัญญารับการสนับสนุน มิฉะนั้น พพ. มี

สิทธิ์บอกเลิกการใหการสนับสนุน 

 

2.4  การจัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาจัดทํา “ประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติและเง่ือนไขการ

สงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” 
 

จากการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียตอรางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใช ไบโอดีเซลบี20 

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญแลว ที่ปรึกษาไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมมาปรับปรุงและแกไข

รางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ เขารวมหารือกับคณะกรรมการ

พิจารณาฯ คร้ังที่ 1/2559 เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และจัดทําประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริม

การใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ จัดข้ึนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 
 

  วาระที่ 1  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  วาระที่ 2  เร่ืองเพื่อทราบ 

    2.1 คําสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานฯ 

    2.2 การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑฯ 

  วาระที่ 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

    หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการสมัครเขารวมโครงการสงเสริม 

    การใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

  วาระที่ 4  เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 

  รายละเอียดการนําเสนอและรายงานการประชุมแสดงในภาคผนวก ค ประมวลภาพการประชุมแสดงใน

รูปที่ 2.4-1 
 

  ที่ปรึกษาไดนําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาฯ ไปปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ

เงื่อนไขและวิธีการสมัครเขารวมโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

โดยสามารถสรุปประเด็นที่แกไขเพิ่มเติมดังตารางที่ 2.4-1 ซึ่งเมื่อแกไขแลวเสร็จ ที่ปรึกษาไดจัดทําประกาศ

หลักเกณฑและเงื่อนไขฯ พรอมเผยแพรลงบนเว็บไซตของ พพ. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ตัวอยางหนาเว็บไซต

ของการเผยแพรประกาศแสดงดังรูปที่ 2.4-2 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-9 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

  
 

  
 

รูปที่ 2.4-1 ประมวลภาพการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ คร้ังที่ 1/2559 
 

ตารางที่ 2.4-1 การแกไขเพ่ิมเติมรางหลักเกณฑและเงื่อนไขการสงเสริมการใช ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุก

ขนาดใหญ  

หลักเกณฑฯ 

ขอที่ 
รายละเอียดที่นําเสนอ รายละเอียดที่แกไขปรับปรุง 

หมวดที่ 1  

ขอ 1.1  

เปนนิตบิุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ

มีสํานักงานตัง้อยูในประเทศไทย 

เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

ไทย และมสีํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 

หมวดที่ 1 

ขอ 1.2 

เปนผูประกอบกิจการขนสง และมีความตองการ

ใชน้ํามนัดีเซลเพื่อประกอบการขนสงเทานั้น 

เปนผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการขนสงจาก

กรมการขนสงทางบก 

หมวดที่ 1 

ขอ 1.3 

ตองมีสถานที่จดัเก็บและจายน้าํมันเชื้อเพลิงเพื่อใช

ในกิจการขนสงของตนเอง 

สามารถจัดหาสถานที่จัดเก็บและจายน้าํมนั 

ไบโอดีเซลบี20 เพื่อใชในการเขารวมโครงการได 

หมวดที่ 1 

ขอ 2.3 

ใหการสนับสนุนเฉพาะรถบรรทุกที่จดทะเบียน

ถูกตองตามประกาศของกรมการขนสงทางบกเทานั้น 

ใหการสนับสนุนเฉพาะรถบรรทุกที่จด

ทะเบียนและชาํระภาษีถูกตองเทานัน้ 

หมวดที่ 1 

ขอ 2.4 

ผูเขารวมโครงการจะไดรับเงินสนับสนุนในการซื้อ

น้ํามันไบโอดีเซลบ2ี0 ตลอดระยะเวลาที่เขารวม

โครงการไมเกิน 150,000 บาทตอคัน หรือตามที่

คณะกรรมการพิจารณากําหนดให 

ผูเขารวมโครงการจะไดรับเงินสนับสนุนในการ

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตลอดระยะเวลาที่เขา

รวมโครงการเฉลี่ยไมเกิน 150,000 บาทตอคัน 

หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณากําหนดให 

หมวดที่ 3 

ขอ 6 

ผูเขารวมโครงการรับเงินสนับสนุนภายหลงัจากที่ 

พพ. ไดมีหนังสือแจงแลว 

ใหตัดออก 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-10 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
รูปที่ 2.4-2 การจัดทําประกาศหลักเกณฑและเผยแพร 

2.5  การจัดทําเอกสารเพ่ือใชในการสมัครเขารวมโครงการฯ 
 

นอกจากการจัดทําหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุก

ขนาดใหญแลว ในการสมัครเขารวมโครงการเพื่อรับการสงเสริมนั้น จะตองมีเอกสารสําหรับสมัครเขารวมโครงการ 

พรอมวิธีการดําเนินการ และเอกสารประกอบ เพื่อใหทราบรายละเอียดของผูสมัคร และจัดกลุมผูสมัครตาม

ประเภทของรถบรรทุกใหครบถวน เมื่อจัดทําเอกสารเพื่อใชในการสมัครเขารวมโครงการแลวเสร็จ ที่ปรึกษาจะ

ประกาศใหผูสนใจเขารวมโครงการรับทราบ ผานทางสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน เว็บไซตของ พพ. และ

เว็บเพจตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหผูสนใจสามารถรับรูขาวสารการรับสมัคร รวมถึงการประชาสัมพันธผานการ      

จัดสัมมนาชี้แจงโครงการดวยอยางนอย 2 คร้ัง  

เอกสารเพื่อใชในการรับสมัครเขารวมโครงการฯ ที่เผยแพรในเว็บไซตของ พพ. จะประกอบดวย (รายละเอียด

แสดงเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนในภาคผนวก ง) 

1) ใบสมัครเขารวมโครงการ ประกอบดวยเอกสารที่ผูสมัครเขารวมโครงการจะตองใสขอมูลรายละเอียด

ที่เก่ียวของทั้งหมด โดยภายในชุดใบสมัครเขารวมโครงการนี้ จะแสดงวิธีการกรอกรายละเอียดพรอมตัวอยางใบ

สมัครที่กรอกครบถวนแลวใหผูสมัครฯ ดวย   



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-11 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

2) คูมือการใหการสนับสนุน แสดงรายละเอียดวิธีดําเนินการ ข้ันตอนการเขารวมโครงการ และเอกสารที่

ตองใชในการสมัคร  

3) ตัวอยางหนังสือนําสงแบบคําขอ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูสมัครฯ ที่ปรึกษาไดจัดทําราง

หนังสือสือนําสงใบสมัครใหผูสนใจที่จะเขารวมโครงการดวย 

4) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ สําหรับผูเขารวมโครงการที่ผูมีอํานาจลงนามไมไดลงลายมือชื่อในใบสมัคร

ดวยตัวเอง จะตองมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 

5) ตัวอยางแบบเบิกจายและหนังสือนําสง เมื่อผูสมัครไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงกรแลว ผูเขารวม

โครงการจะตองมีการซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 เพื่อใชในโครงการ ซึ่งจะตองมีการเบิกจายเงินสนับสนุนจาก พพ. 

โดยผูเขารวมโครงการจะตองจัดสงแบบเบิกจายตามตัวอยางพรอมหนังสือนําสง เพื่อใหที่ปรึกษาและพพ. 

ตรวจสอบการเบิกจายอีกคร้ัง 
   

  นอกจากเอกสารเพื่อใชในการสมัครที่กลาวมาขางตนแลว เพื่อที่จะวิเคราะห และประเมินผลการดําเนิน

โครงการ จําเปนตองมีการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการดวย โดยสามารถประเมินได

จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งในสวนของผูประกอบการที่เขารวมโครงการ และพนักงานขับรถยนตบรรทุก 

ที่ปรึกษาจะจัดใหมีเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูล ซึ่งในเบื้องตนที่ปรึกษาไดจัดทําแบบสํารวจและประเมิน

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการและพนักงานขับรถยนตบรรทุกที่ใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 

  เมื่อรวบรวมขอมูลจากผลสํารวจและประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการแลว ที่ปรึกษาจะ

วิเคราะหพรอมประเมินผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม มีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

อยางไร เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงและพัฒนาสําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 

 

2.6  การจัดทําแนวทางวิธีการและแผนงานประชาสัมพันธ 
 

  ที่ปรึกษาไดจัดทําแนวทางวิธีการและแผนงานการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการฯ โดยกําหนดรายละเอียด

แนวทางและวิธีการพรอมแผนการดําเนินงานในแตละกิจกรรม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.6-1 ซึ่งที่ปรึกษาได

เสนอให พพ. พิจารณาเห็นชอบแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-12 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

ตารางที่ 2.6-1 แนวทางวิธีการและแผนงานการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการฯ 
 

งานประชาสัมพันธและสัมมนา

เผยแพรโครงการฯ 
แนวทางและวิธีการ แผนการดําเนินงาน 

1 ประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพ ขนาด 10 x 12 น้ิว จํานวน 10 คร้ัง 

  1.1 คร้ังที่ 1 จํานวน 2 คร้ัง 

- ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนผูสนใจเขารวม

สัมมนาวันที่ 5 เมษายน 2559  

- ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนผูสนใจเขารวม

โครงการ 

- เผยแพรทางหนังสือพิมพมติชน และขาวสด

อยางละ 1 คร้ัง 

เผยแพรระหวางวันที่ 30-31 

มีนาคม 2559  

- มติชน วนัที่ 30 มีนาคม 2559 

- ขาวสด วันที่ 31 มีนาคม 2559 

  1.2 คร้ังที่ 2 จํานวน 8 คร้ัง 

- ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนผูสนใจเขารวม

สัมมนาวันที่ 15 มิถุนายน 2559 

- ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนผูสนใจเขารวม

โครงการ 

- เผยแพรทางหนังสือพิมพมติชน ขาวสด สยามรัฐ 

และแนวหนา 

ระหวางวันที่ 10-13 มิถุนายน 

2559 

2 ประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน จํานวน 5 คร้ัง 

  
2.1 สกูปขาวทางโทรทัศน 

ระดับ B  

- ออกอากาศทางชอง 7 หรือ ชอง 5 หรือ ชอง   

TNN หรือสถานีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

- ลักษณะเปนส กูปข าวทั้ งภาพนิ่ งและภาพ  

เคลื่อน ไหวบรรยากาศการสัมมนาเชิญผูสนใจเขา

รวมโครงการ 

- คร้ังที่ 1 วันที่ 15 เมษายน 

2559 ออกอากาศจํานวน 1 คร้ัง  

- คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 13-15 

มิถุนายน 2559 ออกอากาศ

จํานวน 4 คร้ัง 

3 

จัดทําแผนพับ

ประชาสัมพันธโครงการฯ 

จํานวน 10,000 แผน 

- รายละเอียดโครงการ ข้ันตอน และวิธีการสมัคร

เขารวมโครงการ สําหรับการสัมมนาคร้ังที่ 1 

- รายละเอียดโครงการ ข้ันตอน และวิธีการสมัคร

เขารวมโครงการ สําหรับการสัมมนาคร้ังที่ 2 

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 

 

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 

 

4 ผลิตสื่อโทรทัศน สารคด ีรายการสั้นทั่วไป จํานวน 5 เร่ือง 

  4.1 สกูปขาว จํานวน 2 เร่ือง 

ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการ 

โดยมีผูดําเนินรายงานอานรายละเอียดของโครงการ

ประกอบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และเชิญชวน

ผูสนใจเขารวมสัมมนา และเขารวมโครงการ 

- คร้ังที่ 1 แลวเสร็จภายใน 5 

เมษายน 2559 เพื่อออกอากาศ

วันที่ 15 เมษายน 2559 จํานวน 

1 คร้ัง 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บทที่ 2 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20ฯ 

  2-13 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

งานประชาสัมพันธและสัมมนา

เผยแพรโครงการฯ 
แนวทางและวิธีการ แผนการดําเนินงาน 

- คร้ัง 2 แลวเสร็จภายใน 9 

มิถุนายน 2559 เพื่อออกอากาศ

ระหวางวันที่ 10-13 มิถุนายน 

2559 จํานวน 4 คร้ัง 

  
4.2 วีดีทัศนการดาํเนิน

โครงการ จํานวน 2 เร่ือง 

รายงานผลการดําเนินงาน ความคิดเห็นผูเขารวม

โครงการ 

- คร้ังที่ 1 แลวเสร็จภายใน 

ตุลาคม 2559  

- คร้ัง 2 แลวเสร็จภายใน 

พฤษภาคม 2560   

5 

จัดประชุมสัมมนาเพ่ือ

ประชาสัมพันธและชี้แจง

โครงการฯ จํานวน 2 คร้ัง 

ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการ 

โดยเชิญผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกเขารวม

สัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการสมัคร

เขารวมโครงการ 

- คร้ังที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 

2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

- คร้ังที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลาน

หลวง กรุงเทพฯ 

 

 



  

  

  

  

บทที่ 3บทที่ 3    
 

การประชาสมัพันธโครงการการประชาสมัพันธโครงการ  

  

  

  

  

  



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-1 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

บทท่ี 3 

การประชาสัมพันธโครงการ 
 

3.1 การดําเนินการประชาสัมพันธโครงการเพ่ือเผยแพรขอมูลการขอรับการสนับสนุนการลงทุนแก

กลุมเปาหมาย จัดทําส่ือประชาสัมพันธ  
 

โดยมีรายละเอียดการประชาสัมพันธดังตารางที่ 3.1-1 
 

ตารางที่ 3.1-1 สรุปการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ 

รายละเอียด ผลงาน/ผลลัพธ/ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯเพื่อเผยแพร

ขอมูลการขอรับการสนับสนุนการลงทุนแก

กลุมเปาหมาย จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  

• ผูประกอบการทราบรายละเอียดการสนับสนุนโครงการ โดย

การ 

- ประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพ 

- ประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน  

- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการฯ  

- ผลิตสื่อโทรทัศน สารคดี รายการสั้นทั่วไป  

- จัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธและชี้แจง

โครงการฯ โดยเชิญหนวยงานและผูที่เก่ียวของ 
 

3.1.1 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสื่อหนังสือพิมพ 

ในการประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพมีเนื้อหาประชาสัมพันธและเชิญชวนโครงการใหผูประกอบการขนสง

และมีรถบรรทุกที่จดทะเบียนอยางถูกตองเขารวมโครงการ โดยไดทําการประชาสัมพันธแลวเสร็จจํานวน 10 คร้ัง 

ขนาด 10 คูณ 12 นิ้ว ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-1 ถึง 3.1-10 

ตารางที่ 3.1-2 สรุปการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาด 10 คูณ 12 น้ิว 

งาน/กิจกรรม   รายละเอียดการดําเนินงาน 

ประเด็น : เชิญชวนผูประกอบการรถยนต
บรรทุกขนาดใหญเขารวมฟงรายละเอียดการ
สัมมนาประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงโครงการฯ 
และเชิญชวน ผูสนใจเขารวมโครงการฯ 

ดําเนินการทั้งหมด จํานวน 10 คร้ัง  
- นสพ.มติชน          ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2559 
- นสพ.ขาวสด         ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2559 

     
ประเด็นเชิญเขาสัมมนา เผยแพรเว็บไซด เชิญ
ยื่นขอรับการสนับสนุนเขารวมโครงการ 

- นสพ.มติชน          ฉบับวันที่  3 มิถุนายน 2559 
- นสพ.ขาวสด         ฉบับวันที่  6 มิถุนายน 2559   
- นสพ.สยามรัฐ        ฉบับวันที่  8 มิถุนายน 2559  
- นสพ.แนวหนา       ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

ประเด็น เผยแพรเว็บไซด เชิญยื่นขอรับการ
สนับสนุนเขารวมโครงการ 

- นสพ.มติชน          ฉบับวันที่  6 กรกฎาคม 2559 
    - นสพ.ขาวสด         ฉบับวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

ประเด็น ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 
สรุปผูเขารวมโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

- นสพ.สยามรัฐ        ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
    - นสพ.สยามรัฐ        ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2559 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-2 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

รูปที่ 3.1-1 การประชาสัมพันธโครงการฯ และประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ 

ผานทางหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2559 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-3 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-2 การประชาสัมพันธโครงการฯ และประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ 

ผานทางหนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2559 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-4 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-3 การประชาสัมพันธโครงการฯ และประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน 

ผานทางหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2559 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-5 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-4 การประชาสัมพันธโครงการฯ และประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน 

ผานทางหนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-6 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-5  การประชาสัมพันธโครงการฯ และประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน 

ผานทางหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2559 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-7 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-6  การประชาสัมพันธโครงการฯ และประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน 

ผานทางหนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2559   



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-8 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-7  การประชาสัมพันธโครงการฯ และประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน 

 ผานทางหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-9 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
รูปที่ 3.1-8 การประชาสัมพันธโครงการฯ และประกาศเปดรับการย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน 

ผานทางหนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-10 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
รูปที่ 3.1-9 การประชาสัมพันธและการดําเนินงานโครงการฯ ผานทางหนังสือพิมพสยามรัฐ  

ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2559 

 

 

 
 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-11 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
รูปที่ 3.1-10 การประชาสัมพันธและการดําเนินงานโครงการฯ ผานทางหนังสือพิมพสยามรัฐ  

ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

 

3.1.2 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน 

 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศนเปนการประชาสัมพันธเพื่อใหผูประกอบการขนสงและมีรถ 

บรรทุกเห็นภาพรวมของโครงการฯ ชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกทั้งยังสามารถกระจายขาวสารไปยังกลุมเปาหมายไดมากข้ึน

ดวย โดยไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 คร้ัง แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1-3 และรูปที่ 3.1-11 ถึง 3.1-15 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-12 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

ตารางที่ 3.1-3 สรุปการประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินงาน 

เผยแพรทางโทรทัศน จํานวน 5 คร้ัง 

ประเด็น : ประชาสัมพันธเก่ียวกับสถานการณ

การใชน้ํามันในปจจุบัน และโครงการฯ ที่มีกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ได

เขามาใหการสนับสนุน อีกทั้งใหความมั่นใจ

เก่ียวกับการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่ไมมี

ผลกระทบตอเคร่ืองยนต 

ดําเนินการ จํานวน 5 คร้ัง 

- ชอง 7 รายการหองขาวภาคเที่ยง วันที่ 15 เมษายน 2559 

- ชอง 9 รายการขาวเที่ยง วนัที่ 16 มิถุนายน 2559 

- ชอง 3 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

- ชอง 7 เจาะประเดน็ขาวคํ่า วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 

- ชอง TNN รายการขาวสั้น วนัที ่24 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 3.1-11 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศนคร้ังที่ 1 ชอง 7 รายการหองขาวภาคเที่ยง  

วันที่ 15 เมษายน 2559 
 

 
 

รูปที่ 3.1-12 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน คร้ังที่ 2 ชอง 9 รายการขาวเที่ยง  

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-13 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-13 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน คร้ังที่ 3 ชอง 3 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ 

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

 
 

รูปที่ 3.1-14 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน คร้ังที่ 4 ชอง 7 เจาะประเด็นขาวคํ่า 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 

 
 

รูปที่ 3.1-15 การประชาสัมพันธโครงการฯ ทางโทรทัศน คร้ังที่ 5 ชอง TNN รายการขาวสั้น  

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-14 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 การประชาสัมพันธโครงการฯ ผานทางโทรทัศน โดยสถานีโทรทัศนไดมีการสัมภาษณ คุณ 4ยงยุทธ 

สวัสดิสวนีย 4ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.) 0และคุณ 0กฤษณ สุริยผล ที่ปรึกษาของสมาคมขนสง

ทางบกแหงประเทศไทย เปนการแสดงถึงที่มาและความสําคัญของโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ใน

รถยนตบรรทุกขนาดใหญ และเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการขนสงที่สนใจที่จะเขารวมโครงการฯ 

อีกดวย โดยเนื้อหาหลักเปนการประชาสัมพันธเชิญชวนใหเขารวมโครงการฯ และใหความมั่นใจกับผูประกอบการ

ถึงคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลบี20  

 

3.1.3 การประชาสัมพันธโครงการฯ โดยการจัดทําแผนพับ 

 แผนพับไดจัดทําข้ึนทั้งหมด 10,000 ชุด เพื่อประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายไดอีกชองทางหนึ่ง โดยมี

เนื้อหาเชิญชวนผูประกอบการขนสงที่สนใจเขารวมโครงการฯ และมีการชี้แจงถึงกําหนดการสมัคร ผลประโยชนที่

ผูประกอบการจะไดรับเมื่อเขารวมโครงการฯ แสดงตัวอยางแผนพับดังรูปที่ 3.1-16 
 

 
 

รูปที่ 3.1-16 การประชาสัมพันธโดยการจําทําแผนพับจํานวน 10,000 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-15 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

3.1.4 การประชาสัมพันธโครงการฯ โดยการผลิตสื่อโทรทัศน สารคดี รายการสั้นทั่วไป 

ตารางที่ 3.1-4 สรุปการประชาสัมพันธโครงการโดยการผลิตสื่อโทรทัศน  

งาน/กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินงาน 

เผยแพรโดยการผลิตสื่อโทรทัศน สารคดี 

รายการสั้นทัว่ไปจํานวน 4 คร้ัง 

ดําเนินการ จํานวน 4 คร้ัง  

คร้ังที่ 1 สกูปขาว วันที่ 15 เมษายน 2559  

          ความยาวเวลาโดยประมาณ 1 นาที 

คร้ังที่ 2 สกูปขาว วันที่ 16 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2559     

          ความยาวเวลาโดยประมาณ 1 นาที 

คร้ังที่ 3 วีดีทัศน ความยาวเวลาโดยประมาณ 5 นาที 

คร้ังที่ 4 วีดีทัศน ความยาวเวลาโดยประมาณ 8 นาที 
  

คร้ังที่ 1 สกูปขาว ความยาวไมเกิน 1 นาที การผลิตสกูปขาวไดทําการผลิตจากการจัดสัมมนาเพื่อ

ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ หอง เมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยเนื้อหาได

นําเสนอในสวนของหนวยงานภาคเอกชน ภาคขนสง โดย นายทองอยู คงขันธ นายกสหพันธการขนสงทางบกแหง

ประเทศไทย ที่ไดเรียกรองใหหนวยงานที่เก่ียวของเขามาใหความชวยเหลือผูประกอบการขนสงสินคาไทยที่ไดรับ

ผลกระทบจากการแยงลูกคาจากตางชาติ ซึ่งจะใชรถบรรทุกที่มีขนาดใหญเกินมาตรฐานและตัดราคาสินคา ในสวน

ของหนวยงานรัฐบาลตองการใหผูประกอบการภาคขนสงสินคาปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซลเปนน้ํามัน     

ไบโอดีเซลบี20 โดยจะมีการสนับสนุนใหมีสวนตางของราคาระหวางพลังงานทดแทนกับน้ํามันเชื้อเพลิงใหตางกัน

เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน กําลังเรงผลักดันการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี100 ให

เพิ่มเปน 14 ลานลิตรตอวัน จากปจจุบันความตองการใชอยูที่ 2.89 ลานลิตรตอวัน และหนังสือยืนยันการ

เผยแพรสกูปขาวประชาสัมพันธในภาคผนวก จ 

 คร้ังที่ 2 สกูปขาว ความยาวไมเกิน 1 นาที การผลิตสกูปขาวไดทําการผลิตสื่อจากงานสัมมนาประชาสัมพันธ 

เชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการสงเสริมการใชน้ํามันดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร้ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ กระทรวงพลังงาน เพื่อสงเสริมผูประกอบการ

รถบรรทุกทดลองใชไบโอดีเซลบี20 และยืนยันถึงประสิทธิภาพเทียบเทาดีเซล โดย นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดชี้แจงเก่ียวกับการศึกษาทดลองน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถบรรทุกขนาด

ใหญวาไมมีผลกระทบตอเคร่ืองยนต อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไมแตกตางจากการใชน้ํามันดีเซล และได

ประชาสัมพันธขอความรวมมือทางสมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทยรวมทดลองใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 แทนบี7 

โดยกระทรวงพลังงานจะสนับสนุนราคาใหต่ํากวาบี7 โดยมีเปาหมายใหเพิ่มการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี100 เปน 14 ลาน

ลิตรตอวัน ภายในป 2579  จากปจจุบันความตองการใชอยูที่ 2.89 ลานลิตรตอวัน และภาคเอกชน นายกฤษณ สุริยผล  

ที่ปรึกษาสมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย ไดกลาวถึงการลอยตัวของราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 หากในอนาคต

ราคาเพิ่มสูงข้ึน ยอมทําใหน้ํามันไบโอดีเซลบี20 มีราคาสูงกวาบี7 ดังนั้นภาครัฐควรพิจารณาเร่ืองราคาดวย และ

หนังสือยืนยันการเผยแพรสกูปขาวประชาสัมพันธในภาคผนวก จ 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-16 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

คร้ังที่ 3 การผลิตสื่อสารคดี เปนสื่อที่ทําใหผูประกอบการขนสงไดเขาใจภาพรวมของโครงการ โดยเร่ิมตั้งแต

ที่มาหรือกระบวนการผลิตของน้ํามันไบโอดีเซลโดยสังเขป และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย อีกทั้งยังได

ทราบถึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของไบโอดีเซลบี20 และไบโอดีเซลบี7 ดังนั้นจึงเปนการเพิ่มความมั่นใจ

ใหกับผูประกอบการที่กําลังจะตัดสินใจเขารวมโครงการฯ โดยสื่อสารคดี ไดจัดทําเปนเวลาโดยประมาณ 5 นาที  

 โดยในชวงแรกจะเปนการอธิบายเก่ียวกับการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามันโดยผาน

กระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน แสดงตัวอยางในรูปที่ 3.1-17 
 

   
 

   
 

รูปที่ 3.1-17 การประชาสัมพันธทางสื่อสารคดี กระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลโดยสังเขป 

 

   
 

   
 

รูปที่ 3.1-18 การประชาสัมพันธทางสื่อสารคด ีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-17 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 ชวงที่สองเปนการอธิบายเก่ียวกับภาพรวมแผนพัฒนาพลังงานทําแทนและพลังงานทางเลือก ในปจจุบัน

มีการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี7 แตเนื่องดวยแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ไดมีการกําหนดให

น้ํามันไบโอดีเซลเปนหนึ่งในทางเลือกของการใชน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีคุณ 4ยงยุทธ สวัสดิสวนีย 4ผูอํานวยการสํานัก

พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 0ไดใหสัมภาษณเก่ียวกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งได 0กําหนด

เปาหมายสงเสริมการใชไบโอดีเซล 7.2 ลานลิตรตอวันและการใชเชื้อเพลิงใหมทดแทนดีเซล 3 ลานลิตรตอวัน 

ภายในป 2564 แสดงตัวอยางในรูปที่ 3.1-18 
 

 ชวงที่สามเปนการกลาวถึงโครงการการศึกษาการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่มีสวนผสมของไบโอดีเซลในอัตราสวน

รอยละ 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญโดยวิธีการทดสอบภาคสนามและไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ  อรุณศรีโสภณ 

ผู เชี่ยวชาญดานเคร่ืองยนต ไดมาอธิบายผลการศึกษา โดยสรุปจากผลกการทดสอบเคร่ืองยนตน้ํามัน 

ไบโอดีเซลบี20 ไมความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับน้ํามันไบโอดีเซลบี7 และการเผาไหมยังสะอาดกวาน้ํามัน 

ไบโอดีเซลบี7 นอกจากนี้ยังพบวาอัตราการใชน้ํามันของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 และน้ํามันไบโอดีเซลบี7 เมื่อเทียบที่

ระยะทางเทากันไมแตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 สามารถใชทดแทนน้ํามันไบโอดีเซลบี7 ได

และยังชวยเร่ืองสิ่งแวดลอมอีกดวย แสดงตัวอยางในรูปที่ 3.1-19 

ในชวงทายของรายการสั้นจะเปนบทสัมภาษณของทั้งผูบริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน นักวิชาการผูเชี่ยวชาญและผูที่เก่ียวของกับการขนสง แสดงใหเห็นถึงความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนที่

จะรวมกันผลักดันแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหบรรลุเปาหมายได ดังแสดงในรูปที่ 3.1-20 
 

   
 

   
 

รูปที่ 3.1-19 การประชาสัมพันธทางสื่อสารคดี แสดงการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง 

นํ้ามันไบโอดีเซลบ7ี และบ2ี0 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-18 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1-20 การประชาสัมพันธทางสื่อสารคดี บทสัมภาษณผูบริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน นักวิชาการผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของกับการขนสง 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-19 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 คร้ังที่ 4 การผลิตสื่อสารคดี เปนสื่อที่ทําใหผูประกอบการขนสงไดเขาใจภาพรวมของโครงการ โดยเร่ิม

ตั้งแตที่มา หรือกระบวนการผลิตของน้ํามันไบโอดีเซลโดยสังเขป และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย อีก

ทั้งยังไดทราบถึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของไบโอดีเซลบี20 และไบโอดีเซลบี7 ดังนั้น จึงเปนการเพิ่ม

ความมั่นใจใหกับผูประกอบการที่กําลังจะตัดสินใจเขารวมโครงการฯ จากการจัดประชาสัมพันธโครงการทั้ง 2 คร้ังที่

ผานมามีผูประกอบการธุรกิจขนสงจํานวนมากใหความสนใจเขารวมรับฟง และการใหขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชน 

แกผูประกอบการธุรกิจขนสงอยางครบถวน จะทําให “โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุก

ขนาดใหญ” บรรลุวัตถุประสงคได โดยสื่อสารคดีไดจัดทําเปนเวลาโดยประมาณ 8 นาที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-21 การประชาสัมพันธทางสื่อสารคด ีชวงที่ 1 ถึง 3 
 

ในการประชาสัมพันธ โดยจัดทําเปนสื่อสารคดตีามรูปที่ 3.1-21 แบงไดเปน 3 ชวงดังนี้ 

ชวงที่ 1 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 หรือแผน AEDP2015 ตามกรอบ

ของแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว  

ชวงที่ 2   

หนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตัวอยางการศึกษาการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20

กับเรือประมง บทสัมภาษณโครงการนํารองน้ํามันไบโอดีเซลบี20 โดยคุณธรรมยศ ศรีชวย และเปาหมายของแผน 

ADEP 2015 จะมีการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่ 14 ลานลิตรตอวัน ในป 2579 

ชวงที่ 3 

การสรางความเชื่อมั่นตอการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 โดยมีการตรวจวัดคุณสมบัติตามประกาศ 

กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งหมด 26 รายการ 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-20 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.1-22 การประชาสัมพันธทางสื่อสารคด ีชวงที่ 4 ถึง 6 

 

 การประชาสัมพันธทางสื่อสารคดโีทรทัศน ชวงที่ 4-6 แสดงในรูปที่ 3.1-22 สรุปไดดังนี้ 

ชวงที่ 4  

คุณสมบัติ หลักเกณฑการสนับสนุน และสิทธิประโยชน โดยไดมีการจัดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 2 คร้ัง วันที่ 5 เมษายน 2559 และ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งไดกลาวถึงประเด็นการศึกษาการใช

น้ํามันไบดีเซลบี20 กับเคร่ืองยนตและผลกระทบตอเคร่ืองยนต 

ชวงที่ 5 

บทสัมภาษณผูคาน้ํามันและบทสัมภาษณผูประกอบการเก่ียวกับโครงการสนับสนุนการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

ชวงที่ 6 

ความรวมมือจากหลายหนวยงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เชื่อวาการให

ขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชนแกผูประกอบการธุรกิจขนสงอยางครบถวนจะทําให “โครงการสงเสริมการใช

น้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” กาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในดานชวยลดภาระการ

นําเขาพลังงานเชื้อเพลิง  

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-21 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

3.1.5  การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธและชี้แจงโครงการ  

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธและชี้แจงโครงการฯ ไดจัดข้ึนจํานวน 2 คร้ัง  

1) การจัดประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2559 

1.1 การประชุมสัมมนาและบรรยากาศ 

การจัดประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2559 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กลาว

รายงานที่มาและวัตถุประสงคของโครงการโดย นายทวีป พลเสน ผูอํานวยการกลุมไบโอดีเซล คุณ4ยงยุทธ สวัสดิสวนีย 4  

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.) ไดกลาวเปดงานซึ่งแจงถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ และมีการ

บรรยายพิเศษ เร่ือง “การศึกษาผลกระทบของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตอเคร่ืองยนต” โดย ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ 

ผูเชี่ยวชาญดานเคร่ืองยนต และมีการชี้แจงหลักเกณฑ คุณสมบัติ เงื่อนไขการเขารวมโครงการสงเสริมการใชไบโอ

ดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ข้ันตอนและวิธีการสมัครเขารวมโครงการฯ โดยที่ปรึกษาโครงการฯ 

ในการจัดประชุมสัมมนาคร้ังที่ 1 ไดเชิญผูเก่ียวของทั้งบริษัทเอกชน ภาครัฐและบุคคลทั่วไปผานสื่อหนังสือพิมพ 

โดยไดแสดงไวในหัวขอที่ 3.1.1 นอกจากนี้ไดสงหนังสือเชิญเขารวมสัมมนาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยัง

กลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการรถบรรทุก โดยแสดง ตัวอยางจดหมายเชิญดังรูปที่ 3.1-23 และรูปบรรยากาศ

การสัมมนาแสดงดังรูปที่ 3.1-24 ถึง รูปที่ 3.1-26 โดยมีรายละเอียดกําหนดการการสัมมนา รายชื่อผูเขารวม

ประชุมสัมมนาและเอกสารที่ใชในการประชุมสัมมนาอยูในภาคผนวก ฉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-22 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
รูปที่ 3.1-23 หนังสือเชิญเขารวมสัมมนาประชาสัมพันธโครงการฯ 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-23 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-24 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 คุณ4ยงยุทธ สวัสดิสวนีย4   

กลาวถึงที่มาและวัตถุประสงคของโครงการฯ 

 
 

 
 

รูปที่ 3.1-25 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ ผูเชี่ยวชาญดานเคร่ืองยนต 

บรรยาย “ผลกระทบของนํ้ามันไบโอดีเซลบ2ี0 ตอเคร่ืองยนต” 
 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-24 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

   
 

     
 

รูปที่ 3.1-26 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 1 บรรยากาศการสัมมนา 

 

 1.2 ประเด็นขอซักถาม 

ในการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธโครงการคร้ังที่ 1 มีการตอบขอซักถามแสดงดังตารางที่ 3.1-5 
 

ตารางที่ 3.1-5 ประเด็นขอซักถามและขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา 

ลําดับ ประเด็นซักถาม ขอเสนอแนะ ถามโดย 

1 สถานที่จัดเก็บน้ํามัน  

มีเงินชวยเหลือ หรือ

คาใชจายอุดหนุน

หรือไม และตองมี

ใบอนุญาตหรือไม 

1. ใหทางหนวยงานราชการเปนหนวยงานนํารองในการใชน้ํามัน 

ไบโอดีเซลบ2ี0 หรือหนวยงานที่ประมูลงานจากภาครัฐนํารอง 

2. นโยบายควรมีความยั่งยืนและชัดเจน มีความตอเนื่องของ

โครงการเพื่อสนับสนุนตอไป รวมทั้งควรมีแผนระยะสั้น ระยะ

กลาง ระยะยาวที่ชัดเจน เพื่อใหผูใชมีความมั่นใจซึ่งเกรงวาจะ

ประสบปญหาเหมือนกับโครงการ NGV 

3. ใหบริษัทเอกชนที่ผลิตใหกระจายจุดขายน้ํามันในหลายๆ พื้นที่ 

4. ควรมีผลการทดสอบน้ํามันไบโอดีเซลบี20 จากสถาบันที่เปน

กลางและนาเชื่อถือมากกวา 1 หนวยงาน 

5. กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมควรรวมมือใน

การวิจัยและพัฒนาใหบริษัทรถยนต  มีสวนรวมในการ

ออกแบบเคร่ืองยนตที่ใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 และมีการ

รับประกันเคร่ืองยนตจากบริษัทผูผลิต 

6. ราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ควรมีราคาที่นาจูงใจมากกวานี้ 

ดร.ทองอยู คงขันธ 

ประธานสหพนัธ 

การขนสงทางบกแหง

ประเทศไทย 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-25 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

ลําดับ ประเด็นซักถาม ขอเสนอแนะ ถามโดย 

7. การเบิกจายเงินตอเดือนอาจมีผลกระทบตอผูประกอบการ

รายยอย 

2 1. ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล 

บี20 ไดจากที่ไหน 

2. การสั่งซื้อทําอยางไร 

3. การเก็บน้ํามันไบโอ

ดีเซลบ2ี0 จําเปน 

ตองมีถังใบใหมเพื่อ

จัดเก็บเฉพาะหรือไม 

 คุณสมชาย เฮงทรัพยกูล 

หุนสวนผูจัดการ สมาคม

ขนสงสนิคาภาคอีสาน 

3 1. น้ํามันไบโอดีเซลบี20 

มีความหนืดสูง จะมี

ผล  กระทบต อป ม

แรงดันหรือไม 

2. ราคาน้าํมันไบโอ

ดีเซลบ2ี0 สามารถ

ระบุไดหรือไมวา

ราคาเทาไหร 

1. ควรมีการขายน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตามปมน้ํามันทั่วไปและ

จายเงินดวยระบบ Fleet Card 

 

คุณธนณัฎฐ จิรเดชทวีพร 

ผูจัดการฝายปฏิบตัิการ 

บริษัท ฟาแลบขนสง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

2) การจัดประชุมคร้ังที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559   

2.1 การประชุมสัมมนาและบรรยากาศ 

การจัดประชุมคร้ังที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  กลาว

รายงานที่มาและวัตถุประสงคของโครงการโดย นายทวีป พลเสน ผูอํานวยการกลุมไบโอดีเซล และนายกุศล ชีวากร 

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนประธานกลาวเปดการประชุมสัมมนา อีกทั้งมีการ

บรรยายพิเศษ เร่ือง “การศึกษาผลกระทบของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตอเคร่ืองยนต” โดยผูเชี่ยวชาญดานเคร่ืองยนต 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาโครงการฯ มีการชี้แจงหลักเกณฑ คุณสมบัติ เงื่อนไขการเขารวมโครงการสงเสริมการใชไบโอดีเซล

บี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

ในการจัดประชุมสัมมนาคร้ังที่ 2 ไดเชิญผูเก่ียวของทั้งบริษัทเอกชน ภาครัฐและบุคคลทั่วไปผานสื่อ

หนังสือพิมพ โดยไดแสดงไวในหัวขอที่ 3.1.1 นอกจากนี้ไดสงหนังสือเชิญเขารวมสัมมนาผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไปยังกลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการรถบรรทุก โดยแสดง ตัวอยางจดหมายเชิญดังรูปที่ 3.1-27 และ

รูปบรรยากาศการสัมมนาแสดงดังรูปที่ 3.1-28 ถึง  รูปที่ 3.1-30 โดยมีรายละเอียดกําหนดการการสัมมนา รายชื่อ

ผูเขารวมประชุมสัมมนาและเอกสารที่ใชในการประชุมสัมมนาอยูในภาคผนวก ฉ  

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-26 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 3.1-27 หนังสือเชิญเขารวมสัมมนาประชาสัมพันธโครงการฯ 

 

 
 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-27 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 3.1-28 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 การกลาวรายงานที่มาของโครงการฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

รูปที่ 3.1-29 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 การบรรยายจากผูเชี่ยวชาญและผูที่เกีย่วของ 

 

 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน     บทที่ 3 การประชาสัมพันธโครงการ 

 3-28 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-30 การจัดประชุมสัมมนาโครงการคร้ังที่ 2 บรรยากาศภายในการประชุมสัมมนา 

 



  

  

  

  

บทที่ 4 บทที่ 4   
 

งานบริหารจดัการใหการสนับสนุนโครงการงานบริหารจดัการใหการสนับสนุนโครงการ

สงเสริมการใชนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 สงเสริมการใชนํ้ามันไบโอดีเซลบี20   

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

  

  

  



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-1 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

บทท่ี 4 

งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการสงเสริม 

การใชนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
 

4.1 การดําเนินงานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ใน

รถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

การดําเนินงานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 มีรายละเอียด

การดําเนินงานดังนี้ 

1) การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลผูสมัครเขารวมโครงการฯ ดําเนินการตรวจสอบเรียบรอย โดยมี

ผูสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 3 บริษัท (ดําเนินงานเรียบรอยแลว) 

2) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ โดยมีการจัดประชุมใหคําปรึกษาแกผูเขารวมโครงการฯ วันที่ 31 

พฤษภาคม 2559 

3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 

4) จัดทําสัญญาระหวาง พพ. และผูไดรับการสนับสนุน 

- บริษัท โอพีจีเทค จํากัด ลงนามในสัญญาวันที ่26 กรกฎาคม 2559 

- บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด มหาชน ลงนามในสัญญา 25 สิงหาคม 2559 

5) การสุมตรวจวิเคราะหคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากยังไมมีการทําสัญญาซื้อขายน้ํามัน  

6) จัดทําฐานขอมูลบัญชีรายการรายชื่อผูเขารวมโครงการฯ ทุกราย (ยังไมไดดําเนินการ) 

 

4.1.1 การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ 

การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ ตัวอยางเชน การจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่มีคุณภาพ

ของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน สําหรับการ

จําหนายใหแกผูใชเฉพาะกลุม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หองมอรนิ่งทอลค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน โดยมีที่ปรึกษา ผูคาน้ํามัน และผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯไดทําการประชุมเพื่อปรึกษา

ตอบขอสงสัย และเพื่อใหการดําเนินงานของโครงการฯเปนไปอยางถูกตอง ที่ปรึกษาไดดําเนินการโดยแสดง

รายละเอียดในภาคผนวก ช จากการใหคําปรึกษาไดมีการตอบขอซักถามที่สงสัยและชี้แจง โดยมีเนื้อหา ไดแก 

ขอกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑทั่วไปและหลักเกณฑการสนับสนุน เงื่อนไขการดําเนินงานและเอกสารประกอบการ

ขอรับการสนับสนุน วิธีการรวมโครงการฯ ซึ่งผูขอเขารวมโครงการสามารถสมัครเขารวมโครงการไดโดยขอรับใบ

สมัครไดจาก พพ. หรือ เว็บไซด www.dede.go.th และยื่นขอเสนอขอรับการสนับสนุนไดตามเวลาที่กําหนด  

นอกจากนี้ไดมีการชี้แจงเก่ียวกับคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 และผลกระทบเก่ียวกับเคร่ืองยนต แสดง

ตัวอยางเอกสารในรูปที่ 4.1-1 

http://www.dede.go.th/


โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-2 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 4.1-1 เอกสารการประชมุใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

คุณสมบัตินํ้ามันไบโอดีเซลบ5ี ไบโอดีเซลบ7ี และไบโอดีเซลบ2ี0 ผลกระทบตอชิ้นสวนของเคร่ืองยนต 

 

การกําหนดโครงสรางราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่ปรึกษาและผูคาน้ํามันไดชี้แจงเก่ียวกับที่มาของราคา 

ซึ่งราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 ที่ลูกคาซื้อในปจจุบัน คือ 23.74 บาทตอลิตร และเมื่อมาขายที่สถานีบริการ (กทม.) 

ขายที่ราคา 24.74 บาทตอลิตร และราคาจําหนายบี20 คือ 27.24 บาทตอลิตร ซึ่งราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 มี

ราคาต่ํากวาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 2.5 บาทตอลิตร พพ. ไดใหการสนับสนุนที่รอยละ 11.66 ของราคาน้ํามันไบโอ

ดีเซลบี20 ดังนั้นจะมีการสนับสนุนเงินที่ 3.17 บาทตอลิตร และมีการคํานวณตนทุนคาใชจายสวนเพิ่มเมื่อมีการใช

น้ํามันไบโอดีเซลบี20 คือ 0.46 บาทตอลิตร ดังตัวอยางราคาน้ํามันและการคํานวณเงินสนับสนุนในรูปที่ 4.1-2  

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-3 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

  
รูปที่ 4.1-2 เอกสารการประชมุใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

ราคานํ้ามันไบโอดีเซลบ2ี0 และการคํานวณเงินสนับสนุน 

 

ขอเสนอแนะจากการประชมุปรึกษา 

1) คาใชจายของลูกคาที่เพิ่มข้ึนใกลเคียงกับเงินสนับสนุน ทําใหไมจูงใจ 

ที่ปรึกษาไดชี้แจงเก่ียวกับที่มาของราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 และบี20 และจํานวนเงินสนับสนุนใหกับ

ผูเขารวมโครงการฯรับทราบและทําความเขาใจ 

2) เงินสนับสนุนใชใบเสร็จ หากมีใบลดหนี้จากราคาสวนตางหนาสถานีบริการและเงินสนับสนุน 

ไมตรงกับใบสมัคร ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานอนุญาตหรือไม 

3) การเบิกเงินสนับสนุนใชวงเงินรวมอยางเดียว และยึดตามใบเสร็จใชหรือไม 

ขอ 2 และ 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานอนุญาตใหเบิกเงินสมทบจากใบเสร็จจริง

เทานั้น ไมมีการลดหนี้จากราคาสวนตาง 

4) ลูกคาตองจายเงินเพิ่มข้ึนจากเดิมไปกอน จึงจะไดรับเงินคืน ระยะเวลาที่จะไดเงินคืนเมื่อไหร 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะประสานงานกับกองทุนเพื่อใหสามารถเบิกเงิน

สนับสนุนไดอาทิตยละคร้ัง 

5) การขออนุญาตจําหนาย ตองมีจํานวนและระยะเวลา แนนอน 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-4 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะรีบดําเนินการเร่ืองหนังสือแจงผลการขอรับการ

สนับสนุน เพื่อใหผูคาน้ํามันสามารถไปขอใบรับรองไดทันเวลา 

6) สามารถเติมน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ผสมกับน้ํามันไบโอดีเซลบี7 ไดหรือไม 

อนุโลมใหเติมน้ํามันไบโอดีเซลบี7 ได เพื่อใหรถบรรทุกสามารถเดินทางกลับมาถึงสถานีจายน้ํามันไบโอ

ดีเซลบี20 ได 

7) การตรวจสอบลูกคาหลังจากใชงานและเขารวมโครงการมีอะไรบาง 

1) แบบสํารวจและประเมินความพึงพอใจ 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2  สําหรับผูประกอบการ 

สวนที่ 3  สําหรับพนักงานขับรถบรรทุก 

สวนที่ 4  ปญหา / ขอเสนอแนะ 

2) เอกสารการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 และการเบิกจายเงินสนับสนุน  

โดยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะทําการตรวจสอบเอกสารอยาง

ตอเนื่องโดยแบบสํารวจและประเมินความพึงพอใจและเอกสารการการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 และการเบิก

จายเงินสนับสนุนได  

8) การประชาสัมพันธโครงการ จัดทําที่ พพ. ไดหรือไมได  

เนื่องจากจะมีการจัดพิธีมอบสัญญาของผูเขารวมโครงการฯกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน และมีการจัดการเผยแพรโครงการฯดวย 

4.1.2  การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลผูสมัครเขารวมโครงการฯ และเอกสารประกอบการ 

 พิจารณาเพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ  

 ที่ปรึกษาไดทําการจัดประชุมสัมมนา เพื่อใหผูประกอบการรับทราบถึงหลักเกณฑการขอเขารวม

โครงการฯ ผูประกอบการที่สนใจตองทําความเขาใจหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดําเนินงานใหครบถวน โดย

แบงเปน หมวดที่ 1 ขอกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑทั่วไป และหมวดที่ 2 เงื่อนไขการดําเนินงาน ซึ่งผูสมัครจะตองมี

คุณสมบัติและเตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 

 คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน 

1)  เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 

2)  เปนผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการขนสงจากกรมขนสงทางบก  

3)  สามารถจัดหาสถานที่จัดเก็บและจายน้ํามันไบโอดีเซลบี20 เพื่อใชในการเขารวมโครงการได 

4)  ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจลงนามใน

เอกสารขอรับสนับสนุน 

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบดวย  

1)   ใบสมัครขอรับการสนับสนนุ 

2)   สําเนาหนังสือจดทะเบียนนติิบุคคล 

3)   สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่เขารวมโครงการ หรือหลักฐานอ่ืน 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-5 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

4)   เอกสารแสดงความเปนเจาของหรือเอกสารการอนุญาตใหใชสถานที่เก็บหรือจายน้ํามันเพื่อใชใน 

 โครงการ 

โครงการฯไดเปดรับสมัคร  

รอบที่ 1  วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

รอบที่ 2  วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

ผูประกอบการที่ผานเกณฑการคัดเลือก จํานวน 3 บริษัท ดังนี ้

บริษัท โอพีจีเทค  จํากัด 

บริษัท เกียรติธนาขนสง จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท เทพสมบัติ  จํากัด 

การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลผูสมัครเขารวมโครงการฯ ที่ปรึกษาไดดําเนินการ

ตรวจสอบเอกสารของผูสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 3 บริษัท ที่กลาวขางตน โดยแสดงการตรวจสอบเอกสาร

ในรูปที่ 4.1-3 ถึงรูปที่ 4.1-6 และแบบขอรับการสนับสนุน ในภาคผนวก ซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-6 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1-3 เอกสารสรุปผูขอรวมโครงการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือก 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-7 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
รูปที่ 4.1-4 ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร บริษัท โอพีจีเทค จํากัด 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-8 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
รูปที่ 4.1-5 ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน) 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-9 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.1-6 ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร บริษัท เทพสมบัต ิจํากัด 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-10 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

จากการตรวจสอบเอกสารของผูสมัครเขารวมโครงการฯทั้ง 3 บริษัท สรุปไดดังตารางที่ 4.1-1 

ตารางที่ 4.1-1 สรุปจํานวนรถ ปริมาณนํ้ามันที่ตองการขอการสนับสนุน และวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 

บริษัท 
จํานวนรถ  

(คัน) 

ปริมาณนํ้ามันที่ตองการขอ 

การสนับสนุน (ลิตร) 

วงเงินที่ขอรับ 

การสนับสนุน (บาท) 

โอพีจีเทค  จํากัด 26 178,046 712,184 

เกียรติธนาขนสง จาํกัด (มหาชน) 230 5,129,375 20,517,500 

 เทพสมบัต ิ จํากัด 10 139,098 556,392 

รวม 266 5,446,519 21,786,076 
 

 ขอมูลจากผูสมัครทั้ง 3 ราย สามารถสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ไดถึง 5,446,519 ลิตร และมี

จํานวนรถบรรทุกขนาดใหญไดทําการทดลองใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 จํานวน 266 คัน โดยมีเงินสนับสนุนจาก 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จํานวน 21,786,076 บาท จึงทําใหสามารถเก็บขอมูลเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯเก่ียวกับการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 จากการใชรถไดกวา 200 คัน เพื่อเปน

แนวทางสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตอไป 

  

4.1.3 การสุมตรวจสอบวิเคราะหคุณสมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ตามที่ผูเขารวมโครงการฯ จัดหาหรือที่

ปรึกษา แนะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตที่ใชในโครงการฯ 

 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล ประกาศบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ขอ 7 (9) น้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรด

ไขมันสูงกวารอยละ 7 แตไมสูงกวารอยละ 20 โดยปริมาตร ที่ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 จําหนายใหแกผูใชเฉพาะ

กลุมหรือจําหนายใหแกผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ตามวัตถุประสงคนี้ดวย โดยอธิบดีจะกําหนดหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขใหผูคาน้ํามันตองปฏิบัติตามเปนการเฉพาะกรณีได โดยแสดงไวในภาคผนวก ฌ  

 ที่ปรึกษาจะจัดหาหองปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติน้ํามันใหสอดคลองตามประกาศกรมธุรกิจ

พลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล และเสนอตอคณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาตอไป 

 ในการดําเนินงานที่ปรึกษาตองเก็บตัวอยางน้ํามันสุมตรวจคุณสมบัติ แตเนื่องผูเขารวมโครงการไมจัดหา

น้ํามันไบโอดีเซล ที่ปรึกษาจึงไมสามารถดําเนินการสุมตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํามันได  

 

4.1.4 การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการ 

การจัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการฯ ไดจัดประชุม ในวันที่ 

8 มิถุนายน  2559 ณ หองประชุมมอรนิ่งทอลค อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน แสดง

ในรูปที่ 4.1-7 

จากการประชาสัมพันธชี้แจงโครงการฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2559 มีผูสนใจเขารวมโครงการฯและสง

เอกสารเพื่อขอเขารวมโครงการฯ จํานวน 3 บริษัท จึงไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและ

อนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 มีเนื้อหาหลักดังนี้ 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-11 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหทีป่ระชุม 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดมอบหมายให นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย เปนประธาน

การประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบการประชุมคร้ังที่ 2 เปนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ

สนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ เพื่อพิจารณาการ

สนับสนุนรอบที่ 1 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองการประชุม คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 เร่ืองเพื่อพิจารณารางหลักเกณฑ 

การพิจารณารางหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุก

ขนาดใหญ  

วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ  

3.1 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุน 

3.2 ผลการดําเนินงานการสนับสนุนรอบที่ 1 

วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอปรับปรุงเงื่อนไขการดําเนินงานตามประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการใช

น้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1 

-การตรวจสอบคุณสมบตัิของผูขอรับการสนับสนุน  

-การตรวจสอบเอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน  

-สรุปการขอรับการสนบัสนนุ 

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ 

ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ  

เร่ืองการประชาสัมพนัธ และการจัดประชุมสัมมนาโครงการฯ 

จากการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการคัดเลือก โดยสรุป มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการ

ดําเนินงาน การพิจารณาอนุมัติและขอเสนอแนะดังนี้   

1) เงื่อนไขการดําเนินงาน 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขการดําเนินงาน ขอ 7 “ผูเขารวมโครงการสามารถเบิกจายเงิน 

สนับสนุนในการซื้อน้ํามันไบโอดีเซลไดไมเกินเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ โดย

จะตองจัดสงเอกสารตามแบบฟอรมตามที่ พพ. กําหนด” เปน “ผูเขารวมโครงการสามารถเบิกจายเงิน

สนับสนุนในการซื้อน้ํามันไบโอดีเซลไดไมเกินสปัดาหละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ โดย

จะตองจัดสงเอกสารตามแบบฟอรมตามที่ พพ. กําหนด”  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหผูเขารวมโครงการสามารถเบิกจายเงินสนับสนุนในการซื้อ

น้ํามันไบโอดีเซลไดไมเกินสัปดาหละ 1 คร้ัง และเงื่อนไขการดําเนินงานที่ปรับปรุงแลวใหใชในการ

พิจารณาในรอบที่ 1 

2) การพิจารณาใหเงินสนับสนุน 

ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอผูยื่นขอรับการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต

บรรทุกขนาดใหญจํานวน 3 ราย 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน           บทที ่4 งานบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

  

    4-12 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหผูที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้ง 3 ราย เขารวมโครงการฯ คิดเปนจํานวน

น้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 5,446,519 ลิตร คิดเปนเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 21,786,076 บาท (ยี่สิบเอ็ด

ลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทถวน) ประกอบดวย 

1. บริษัท โอพีจีเทค จํากัด จํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 178,046 ลิตร วงเงินทั้งสิ้น  

712,184 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยแปดสิบสี่บาทถวน) 

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

ลิตร วงเงินทั้งสิ้น 20,517,500 บาท (ยี่สิบลานหาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

3. บริษัท เทพสมบัติ จํากัด จํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 139,098 ลิตร วงเงินทั้งสิ้น 

556,392 บาท (หาแสนหาหมื่นหกพันสามรอยเกาสิบสองบาทถวน)  

3) ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ควรตรวจสอบเลขทะเบียน ประเภท และการรับจางรถยนตบรรทุก จากผูขอรับการ

สนับสนุน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

2. ควรตรวจสอบป รุน และยี่หอรถยนตบรรทุก เพื่อคัดเลือกรถที่เหมาะสมเขารวมโครงการ 

3. ควรสอบถามชื่อผูคาน้ํามันที่ผูขอรับการสนับสนุนติดตอไว 

4. ควรสอบถามจํานวนรถยนตบรรทุกที่ผูขอรับการสนับสนุนครอบครอง เพื่อจะไดทราบถึง

รอยละของรถยนตบรรทุกที่สมัครเขารวมโครงการ 

5. ใหผูขอรับการสนับสนุนสามารถปรับลดวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนลงได ถาใชน้ํามันไมครบ

ตามที่ขอรับการสนับสนุนไว 

6. ควรชี้แจงสื่อสารขอมูลทางเทคนิคทั้งเคร่ืองยนต คุณสมบัติน้ํามัน การรับประกันจากบริษัท

เจาของรถยนตบรรทุก และคาใชจายใหผูสนใจรับทราบ และขอบเขตเงื่อนไขที่โครงการให

การสนับสนุน และเงื่อนไขที่ผูขอรับการสนับสนุนตองรับผิดชอบเอง  

7. การอางอิงผลการศึกษาที่ผานมา ควรระบุขอบเขตของการศึกษาใหชัดเจนวาการทดสอบใช

งานอยูภายใตเงื่อนไขการใด พรอมสรุปผลการศึกษาเพื่อใหผูสนใจรับทราบ  

โดยมีรายงานการประชมุคณะกรรมการพิจารณาการสนบัสนุนโครงการฯ และเอกสารประกอบการ

ประชุม แสดงในภาคผนวก ญ  



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  
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    4-13 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.1-7 การประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขาโครงการฯ  

วันที่ 8 มิถุนายน  2559 

4.1.5 การดําเนินการเพ่ือจัดทําสัญญาระหวาง พพ. และผูที่ไดรับการสนับสนุน 
 

การเตรียมการลงนามในสัญญาโครงการฯ ระหวางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกับ 

ผูสมัครเขารวมโครงการฯ บริษัท โอพีจีเทค จํากัด บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด มหาชน และบริษัท เทพสมบัติ 

จํากัด โดยผูสมัครเขารวมโครงการฯจะตองเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการทําสัญญา ตามเอกสารแนบทายให

ครบถวน ไดแก 

1. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการ

สงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ      

2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ ผูจัดการ   

ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. รายละเอียดแบบขอรับการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุก

ขนาดใหญ ที่ผูไดรับการสนับสนุนนําเสนอใหผูใหการสนับสนุนพิจารณา จํานวน......หนา 

4. สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ที่เขารวมโครงการหรือหลักฐานอ่ืน....หนา 

5. เอกสารแสดงความเปนเจาของหรือเอกสารการอนุญาตใหใชสถานที่เก็บหรือจายน้ํามันเพื่อใชใน

โครงการ จํานวน......หนา 
 

นอกจากนีห้ากผูที่มีอํานาจลงนามไมสามารถมาลงนามดวยตนเอง ซึ่งจะตองเตรียมหนังสือมอบอํานาจให

บุคคลอ่ืนมาทําการแทน ซึ่งจะตองรับรองเอกสารใหถูกตอง  

ที่ปรึกษาไดพิจารณาเอกสารของผูสมัครเขารวมโครงการฯตามรายละเอียดที่กลาวไวขางตน ผูเขาสมัคร

เขารวมโครงการฯ จํานวน 2 ราย เตรียมเอกสารครบถวน จึงไดจัดใหลงนามในสัญญากับกรมพัฒนาพลังงานและ

อนุรักษพลังงาน ไดแก  บริษัท โอพีจีเทค จํากัด และ บริษัท เกียรติ ธนา ขนสง จํากัด มหาชน ในสวนของ
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    4-14 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

บริษัท เทพสมบัติ จํากัด ไมไดลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลาการขอเขารวมโครงการ จึงไมไดรับการสนับสนุน 

โดยสรุปผูที่ไดรับการสนับสนุนในโครงการฯ มีจํานวน 2 ราย แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.1-2  และแสดง

เอกสารสัญญาในภาคผนวก ฎ 

ตารางที่ 4.1-2 รายชื่อบริษัทที่ผานการคัดเลือกและวันที่ลงนามในสัญญากับ พพ. 

รายชื่อบริษัททีผ่านการคัดเลือก วันที่ลงนามในสัญญากับ พพ สถานะ 

บริษัท โอพีจีเทค จํากัด 26 กรกฎาคม 2559 ไดรับการสนับสนนุ 

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จาํกัด มหาชน 25 สิงหาคม 2559 ไดรับการสนับสนนุ 

บริษัท เทพสมบัติ จํากัด 
ไมไดลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา

การขอเขารวมโครงการ  
ไมไดรับการสนบัสนุน 

 

 



  

  

  

  

บทที่ บทที่ 55    
 

สรุปผลการดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงาน  

  

  

  

  

  



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-1 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

5.1  การดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

การดําเนินงานโครงการฯ มีข้ันตอนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 ประกอบดวย 

1) การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

2) การประชาสัมพันธและสัมมนาเผยแพรโครงการฯ 

3) การบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

4) การบริหารจัดการตรวจสอบการสนับสนุนโครงการฯ 

5) การจัดทําหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูสมัครเขารวมโครงการ 

ในการดําเนินงานโครงการที่ปรึกษาไดดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขการ 

วาจางที่ปรึกษา โดยแสดงรายละเอียดตามขอกําหนดดังตารางที่ 5.1-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5.1-1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการในการดําเนินงานโครงการฯ  

การบริหารจัดการตรวจสอบ 

การสนับสนนุโครงการฯ 

การจัดทําหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก

ผูสมัครเขารวมโครงการ 

ผลการตรวจการจัดซื้อ และเบิกจายเงิน

ถูกตอง, ผลการประเมินความพงึพอใจ และ

ผลประเมินการดําเนนิโครงการ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูสมัคร

เขารวมโครงการที่เหมาะสมสาํหรับปตอไป 

 

 
การประชาสัมพันธและสัมมนาเผยแพรโครงการฯ 

การบริหารจัดการใหการสนับสนุนโครงการฯ 

ประชาชนท่ัวไปรับทราบโครงการ และมีผูสนใจ

เขารวมโครงการ 

มีผูสมัครสนใจเขารวมโครงการท่ีมีเอกสาร

ถูกตองครบถวนตามเปาหมาย 
 

การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใช 

ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทกุขนาดใหญ 

หลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการ

ใชไบโอดีเซลบี20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ, 

แนวทางวิธีการและแผนงานการประชาสัมพันธ 

ผลงาน/ผลลัพธ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-2 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 จากการดําเนนิงานโครงการฯ ทีป่รึกษาไดดาํเนนิงานดังนี ้

5.1.1 การบริหารจัดการแนวทางการสงเสริมการใชนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

1) การจัดทํารางหลักเกณฑและเงือ่นไขการสงเสริม 

การจัดทํารางหลักเกณฑและเงือ่นไขการสงเสริมการใช ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

เพื่อใหประกาศฯ มีความเหมาะสมเปดกวางใหผูสมัครเขารวมโครงการได รางหลักเกณฑ และเงื่อนไขฯ

ประกอบดวย 3 หมวด ไดแก 

หมวดที่ 1 ขอกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑทั่วไป 

หมวดที่ 2 เงื่อนไขการดําเนินงาน 

หมวดที่ 3 วิธีการรวมโครงการ 

2) พิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 

ที่ปรึกษาไดดําเนินการควบคูไปพรอมกับการจัดทํารางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ โดยพิจารณาจาก

หนวยงานที่มีความเก่ียวของกับการผลิตและการใชไบโอดีเซล ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของกับ

การสงเสริมและการใชน้ํามันไบโอดีเซล เชน กรมการขนสงทางบก ผูผลิตและผูจําหนายไบโอดีเซล สมาคมขนสง

ทางบกแหงประเทศไทย สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย เปนตน  

โดยคณะกรรมการพิจารณาใหการสนับสนุน มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. พิจารณาและใหความเห็นรวมถึงขอเสนอแนะ พรอมกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการ

สงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

2. พิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 

3. พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ เพื่อใหโครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

รายละเอียดตามคําสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ (บ) 19/2559  เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซล 

3) จัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพือ่รับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ “รางหลักเกณฑ คุณสมบัติและเงื่อนไขการสง เสริมการใช 

ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนาํรางหลักเกณฑเบื้องตนไปหารือกับ

ผูเก่ียวของกอนที่จะนําไปประกาศใช ซึ่งไดจัดการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมบุญรอด-

นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จากการประชุมมีการปรับปรุงแกไข

รางหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ ในหมวดที่ 1 ขอ 1.3 และ หมวดที่ 2 ขอที่ 4 

4) จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาจัดทํา “ประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการ 

สงเสริมการใชไบโอดีเซลบ2ี0 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทํา “ประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติและเงื่อนไขการสงเสริมการ

ใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ” จัดข้ึนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมบุญรอด-

นิธิพัฒน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีการปรับแกใน หมวดที่ 1 ขอ 1.1 เปน

ผูประกอบการที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย  หมวดที่ 1 ขอ 1.2 เปนผู

ไดรับอนุญาตประกอบกิจการขนสงจากกรมการขนสงทางบก หมวดที่ 1 ขอ 1.3 สามารถจัดหาสถานที่จัดเก็บและ



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-3 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

จายน้ํามันไบโอดีเซลบี20 เพื่อใชในการเขารวมโครงการได หมวดที่ 1 ขอ 2.3 ใหการสนับสนุนเฉพาะรถบรรทุกที่

จดทะเบียนและชําระภาษีถูกตองเทานั้น หมวดที่ 1 ขอ 2.4  ผูเขารวมโครงการจะไดรับเงินสนับสนุนในการซื้อ

น้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตลอดระยะเวลาที่ เขารวมโครงการเฉลี่ยไมเกิน 150,000 บาทตอคัน หรือตามที่

คณะกรรมการพิจารณากําหนดให หมวดที่ 3 ขอ 6 จากมติที่ประชุมพิจารณาใหตัดออก 

5) จัดทําเอกสารเพื่อใชในการสมัครเขารวมโครงการ ฯ 

ที่ปรึกษาไดจัดเตรียมเอกสารเพื่อใชในการรับสมัครเขารวมโครงการฯ เผยแพรในเว็บไซตของ พพ.  

ประกอบดวย  

1) ใบสมัครเขารวมโครงการ ประกอบดวยเอกสารที่ผูสมัครเขารวมโครงการจะตองใสขอมูล

รายละเอียดที่เก่ียวของทั้งหมด และแสดงวิธีการกรอกรายละเอียดพรอมตัวอยางใบสมัครที่กรอก

ครบถวนแลวใหผูสมัครฯ ดวย   

2) คูมือการใหการสนับสนุน แสดงรายละเอียดวิธีดําเนินการ ข้ันตอนการเขารวมโครงการ และ

เอกสารที่ตองใชในการสมัคร  

3) ตัวอยางหนังสือนําสง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูสมัครฯ ที่ปรึกษาไดจัดทํารางหนังสือ

นําสงใบสมัครใหผูสนใจที่จะเขารวมโครงการ 

4) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ สําหรับผูเขารวมโครงการที่ผูมีอํานาจลงนามไมไดลงลายมือชื่อ

ในใบสมัครดวยตัวเอง จะตองมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 

5) ตัวอยางแบบเบิกจายและหนังสือนําสง เมื่อผูสมัครไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการแลว 

ผูเขารวมโครงการจะตองมีการซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 เพื่อใชในโครงการ ซึ่งจะตองมีการเบิกจายเงิน

สนับสนุนจาก พพ.  

6) จัดทําแนวทางวิธีการและแผนงานประชาสัมพนัธ 

การดําเนินงานดานประชาสัมพันธโครงการฯ ที่ปรึกษาไดจัดทําแนวทางวิธีการและแผนงานการ

ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการฯ โดยกําหนดรายละเอียดแนวทางและวิธีการพรอมแผนการดําเนินงานในแตละ

กิจกรรม ซึ่งประกอบดวยการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สารคดี สกูปขาว รายการสั้น และการจัด

ประชุมสัมมนา เปนตน 

5.1.2 การประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการฯ ประกอบดวย 

1) การประชาสัมพนัธผานสื่อสิง่พมิพ ขนาด 10 คูณ 12 นิ้ว จํานวน 10 คร้ัง 

2) การประชาสัมพนัธโครงการฯทางโทรทัศน จํานวน 5 คร้ัง 

3) การเผยแพรโดยการจัดทําแผนพับ จํานวน 10,000 ชุด 

4) การเผยแพรโดยการผลิตสื่อโทรทัศน สารคดี รายการสั้นทั่วไป จํานวน 4 คร้ัง 

5) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ จาํนวน 2 คร้ัง 

โดยสรุปรายละเอียดดังตารางที ่5.1-1 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-4 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

ตารางที ่5.1-1 งานประชาสัมพนัธและเผยแพรโครงการฯ 

งานประชาสัมพันธ ผานสื่อสิ่งพิมพ   รายละเอียดการดําเนินงาน 

ประเด็น : เชิญชวนผูประกอบการรถยนตบรรทุก
ขนาดใหญเขารวมฟงรายละเอียดการสัมมนา
ประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงโครงการฯ และเชิญชวน 
ผูสนใจเขารวมโครงการฯ และประชาสัมพันธผล
การดําเนินงาน สรุปผูเขารวมโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน 

มีการเผยแพรในชวงวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึง 15 สิงหาคม 
2559 รวมเผยแพรทั้งหมด 10 คร้ัง ผานหนังสือพิมพ มติชน 
ขาวสด แนวหนา สยามรัฐ 

งานประชาสัมพันธ ทางโทรทศัน    รายละเอียดการดําเนินงาน 

ประเด็น : ประชาสัมพันธเก่ียวกับสถานการณการ
ใชน้ํามันในปจจุบัน และโครงการฯ ที่มีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดเขามาให
การสนับสนุน อีกทั้งใหความมั่นใจเก่ียวกับการใช
น้ํ ามั น ไบ โอดี เซลบี20 ที่ ไมมี ผลกระทบตอ
เคร่ืองยนต 

มีการเผยแพรในชวงวันที่ 15 เมษายน 2559 ถึง  24 
กรกฎาคม 2559 รวมการเผยแพรจํานวน 5 คร้ัง 
 

การประชาสัมพันธโครงการฯ ผานแผนพับ รายละเอียดการดําเนินงาน 

เนื้อหาเชิญชวนผูประกอบการขนสงที่สนใจเขา
รวมโครงการฯ และมีการชี้แจงถึงกําหนดการ
สมัคร ผลประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับเมื่อ
เขารวมโครงการฯ 

แผนพับไดจัดทาํข้ึนทัง้หมด 10,000 ชุด 

การประชาสัมพันธโครงการ ผานสื่อโทรทัศน รายละเอียดการดําเนินงาน 

เนื้อหาเชิญชวนผูประกอบการขนสงที่สนใจเขารวม
โครงการฯ และผลประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับ
เมื่อเขารวมโครงการฯ โดยมีการรวมเนื้อหาและบท
สัมภาษณจากการจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ
โครงการฯทั้ง 2 คร้ัง  

เผยแพร จํานวน 4 คร้ัง  
คร้ังที่ 1 สกูปขาว วันที่ 15 เมษายน 2559  
          ความยาวเวลาโดยประมาณ 1 นาท ี
คร้ังที่ 2 สกูปขาว วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 24 กรกฎาคม 2559     
          ความยาวเวลาโดยประมาณ 1 นาท ี
คร้ังที่ 3 วีดีทัศน ความยาวเวลาโดยประมาณ 5 นาท ี
คร้ังที่ 4 วีดีทัศน ความยาวเวลาโดยประมาณ 8 นาท ี

การประชาสัมพันธโครงการ  
ผานการประชุมสัมมนา 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธโครงการ
ในการเปดรับสมัครผูเขารวมโครงการฯ และตอบ
ขอซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะจากผูเขารวม
สัมมนา 

ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา จาํนวน 2 คร้ัง 
- วันที่ 5 เมษายน 2559  โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ 
- วันที่ 15 มิถุนายน 2559  โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลาน
หลวง กรุงเทพฯ   
 

 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-5 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

5.1.3 การดําเนินงานบริหารจดัการใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต

บรรทุกขนาดใหญ 

1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลผูสมัครเขารวมโครงการฯ และเอกสารประกอบการ 

พิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาไดตรวจสอบเอกสารผูสมัครเขารวมโครงการ ผูที่ผานเกณฑการ

คัดเลือก จํานวน 3 ราย ดังนี้  

1.บริษัท โอพีจีเทค  จํากัด 

2.บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน) 

3.บริษัท เทพสมบัติ  จาํกัด 

2) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ ตัวอยางเชน การจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่มี 

คุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน สําหรับ

การจําหนายใหแกผูใชเฉพาะกลุม การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการฯ ตัวอยางเชน การจัดซื้อน้ํามัน 

ไบโอดีเซลบี20 ที่มีคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจ

พลังงาน สําหรับการจําหนายใหแกผูใชเฉพาะกลุม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หองมอรนิ่งทอรค กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

3) สุมตรวจสอบวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํามัน ไบโอดีเซลบี20 ตามที่ผูเขารวมโครงการฯ จัดหาหรือที่

ปรึกษาแนะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตที่ใชในโครงการฯ (ยังไมไดดําเนินการ) 

4) จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการฯ 

การจัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผูสมัครเขารวมโครงการฯ ไดจัดข้ึน 1 คร้ัง ใน

วันที่ 8 มิถุนายน  2559 ณ หองประชุมมอรนิ่งทอลค อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหผูที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้ง 3 ราย เขารวมโครงการฯ คิดเปนจํานวนน้ํามันไบโอ

ดีเซลบี20 รวม 5,446,519 ลิตร คิดเปนเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 21,786,076 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหก

พันเจ็ดสิบหกบาทถวน) ประกอบดวย 

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  

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 

สวน บริษัท เทพสมบัติ จํากัด ที่ไดยื่นเอกสารเขาสมัครโครงการฯ ไมไดลงนามในสัญญา ภายใน

ระยะเวลาการขอเขารวมโครงการ 

6)  จัดทําฐานขอมูลบัญชีรายชื่อผูเขารวมโครงการฯ ทุกราย (ยังไมไดดําเนนิการ)  



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-6 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

5.2 ปญหาและอุปสรรค 

ตามแผนการดําเนินโครงการที่ปรึกษาตองดําเนินโครงการฯตาม TOR ขอ 4.3 คือ การสุมตรวจสอบวิเคราะห 

คุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล บี20 ของผูเขารวมโครงการฯ ที่ปรึกษาพบปญหาและอุปสรรคเนื่องจากยังไมมีการ

ดําเนินการจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ระหวางผูไดรับการสนับสนุนและผูคาน้ํามัน เนื่องดวยสถานการณราคา

น้ํามันไบโอดีเซลบี100 ปรับตัวสูงข้ึน แสดงดังรูปที่ 5.2-1 จึงตองรอผูไดรับการสนับสนุนจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 

ใหแลวเสร็จกอน จึงจะดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ไปตรวจวิเคราะหคุณสมบัติตอไป ทั้งนี้เปน

อุปสรรคภายนอกที่ที่ปรึกษาโครงการฯไมสามารถควบคุมได  
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รูปที่ 5.2-1 ราคานํ้ามันไบโอดีเซลบ1ี00 อางอิงจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

จากปญหาราคาน้ํามันไบโอดีเซลที่มีการปรับตัวสูงข้ึนชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2559 แสดง

ดังรูป 5.2-1 เมื่อพิจารณาในชวงดังกลาวเปนชวงการลงนามในสัญญาเพื่อเขารวมโครงการฯของผูไดรับการ

สนับสนุน จะตรงกับการปรับลดสัดสวนไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซล เพื่อปองกันการขาดแคลนและเพื่อรักษา

เสถียรภาพน้ํามันพืชในการบริโภค โดยกรมธุรกิจพลังงานมีประกาศปรับลดสัดสวนไบโอดีเซลในวันที่ 25 

กรกฎาคม 2559 โดยปรับลดไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลใหมีสัดสวนรอยละไมต่ํากวา 5 หรือไมสูงกวารอยละ 7 และ

ประกาศอีกคร้ังในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยปรับลดไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลใหมีสัดสวนรอยละไมต่ํากวา 3 

หรือไมสูงกวารอยละ 7  แมวาจะมีการสนับสนุนคาน้ํามันใหกับผูไดรับการสนับสนุนแลว จํานวนเงินที่ผูไดรับ

สนับสนุนตองจัดซื้อน้ํามันเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม โดยแสดงดังตารางที่ 5.3-1  จากสถานการณขาดแคลนน้ํามันพืชเพื่อ

การบริโภคนั้นสงผลใหผูคาน้ํามันไมสามารถจัดหาไบโอดีเซลบี100 มาผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ได หรือหาก

สามารถจัดหาไดตนทุนที่ผูไดรับการสนับสนุนตองแบกรับยังคงสูงข้ึน จึงเปนเหตุผลใหผูไดรับการสนับสนุนไม



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-7 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

สามารถจัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ได จากการสัมภาษณผูไดรับการสนับสนุนสามารถซื้อน้ํามันไดถูกกวาที่

โครงการฯใหการสนับสนุนประมาณ 1.5 ถึง 2.0 บาทตอลิตร ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ผูไดรับการสนับสนุนชะลอการจัดซื้อ

น้ํามัน ดังนั้นที่ปรึกษาเห็นควรใหมีการทบทวนโครงสรางราคาน้ํามันและการใหการสนับสนุนใหสอดคลองกับราคา

น้ํามันไบโอดีเซลที่มีการปรับตัวข้ึน 

จากปญหาและอุปสรรคที่ไดกลาวไปขางตน ที่ปรึกษาไดทําหนังสือแจงปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน

ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เนื่องดวยไมมีการจัดซื้อน้ํามันไบโอ

ดีเซลบี20 จึงไมสามารถสงตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ได ตามหัวขอ TOR 4.3 ขอยอย 3 

โดยแสดงหนังสือแจงปญหาและอุปสรรคในภาคผนวก ฏ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานได

มีหนังสือเร่ือง รับทราบการแจงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ในวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยแสดง

หนังสือรับทราบปญหาและอุปสรรคในภาคผนวก ฐ เนื่องจากผูเขารวมโครงการฯไมดําเนินการจัดซื้อน้ํามันภายใน

ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันลงนามในสญัญา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดทําหนังสือ ขอ

ยกเลิกการใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญกับทั้ง 3 

บริษัท โดยแสดงหนังสือขอยกเลิกการใหการสนับสนุนในภาคผนวก ฑ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากสถานการณราคาน้ํามันปาลมดิบมีราคาสูงข้ึนและประกอบกับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ํามันปาลมเพื่อ

การบริโภค ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานโครงการฯ ที่ปรึกษาเห็นควรมีการทบทวนการดําเนินงานดังนี้ 
 

5.3.1 ควรมีการทบทวนสัดสวนการใหการสนับสนุน 

 จากตารางที่ 5.3-1 แสดงราคาน้ํามันไบโอดีเซลบ7ี จากสถานีจําหนายน้ํามันที่ราคา 24.59 บาทตอลิตร และได

แสดงรายละเอียดโครงสรางราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่ผูไดรับการสนับสนุนตองจายและแบกรับ ซึ่งพบวา หากผูคา

น้ํามันนําน้ํามันไบโอดีเซลบี7 มาผลิตเปนไบโอดีเซลบี20 สวนตางที่ผูไดรับการสนับสนุนตองจายจะเทากับ – 0.20 บาท

ตอลิตร ซึ่งผูไดรับการสนับสนุนจายนอยกวาราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 ที่จําหนาย ณ สถานีจําหนายน้ํามัน แตหากผูคา

ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลบ2ี0 จากน้ํามันไบโอดีเซลบ3ี ผูคาน้ํามันจะคิดคาผลติเพิ่มข้ึนจาก 2.5 บาทตอลิตร เปน 3.5 บาทตอ

ลิตร นอกจากนี้ผูไดรับการสนับสนุนตองแบกรับคาซอมบาํรุงคิดเปนเงิน 0.46 บาทตอลิตร สงผลใหสวนตางที่ผูไดรับการ

สนับสนุนตองจายเทากับ 0.68 บาทตอลิตร ซึ่งผูไดรับการสนับสนุนตองจายเพิ่มข้ึนจากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี3  

ตารางที่ 5.3-1 โครงสรางราคานํ้ามันไบโอดีเซลบ2ี0 (คิดจากราคานํ้ามันไบโอดีเซลบี7 ณ สถานีจําหนายนํ้ามัน) 
 

รายการ 

ถานําไบโอดเีซลบี5 หรือ 

บี7 มาผลติ B20 

ถานําไบโอดเีซล

บี3 มาผลติ 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 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-8 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

รายการ 

ถานําไบโอดเีซลบี5 หรือ 

บี7 มาผลติ B20 

ถานําไบโอดเีซล

บี3 มาผลติ B20 หนวย 

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 

*แสดงในเอกสารใหคําปรึกษาภาคผนวก ช, อางอิงราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 เดือนตุลาคม 2559 
 

5.3.2 ควรทบทวนโครงสรางราคานํ้ามัน  

เม่ือพิจารณาสัดสวนราคานํ้ามันไบโอดีเซลโดยแบงเปน 2 กรณี  

กรณีที่ 1 คิดสัดสวนราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 จากราคา ณ สถานีจําหนายน้ํามัน 

กรณีที่ 2 คิดสัดสวนราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 จากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 

ในตารางที่ 5.3-2 แสดงการสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลบี100 และสัดสวนน้ํามันดีเซล พบวา น้ํามันไบโอ

ดีเซลบี7 ที่คิดสัดสวนของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 จากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 (กรณีที่ 2) จะมีราคา 25.350 

บาทตอลิตร ซึ่งตางจากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี7 ณ สถานีจําหนายน้ํามัน (กรณีที่ 1) ที่มีราคา 24.590 บาทตอ

ลิตร จากที่กลาวมานั้นจะพบวา โครงสรางราคาน้ํามันไบโอดีเซลจากทั้ง 2 กรณี แตกตางกัน โดยกรณีที่ 2 จะคิด

จากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบ1ี00 ซึ่งข้ึนอยูกับราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 ที่มีการปรับข้ึน  

ที่ปรึกษาเห็นควรใหมีการประเมินราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 ที่มีการปรับตัวเพิ่มข้ึน และนําราคา

น้ํามันไบโอดีเซลบี100 มาคิดสัดสวนในโครงสรางราคาน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อใหการสนับสนุนสอดคลองกับราคาจริง  
 

ตารางที่ 5.3-2 โครงสรางราคานํ้ามันไบโอดีเซลบี7         

กรณีท่ี 1 คิดสัดสวนราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 จากราคา ณ สถานีจําหนายน้ํามัน หนวย 

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

คิดเปนสวนของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 ผสมรอยละ 7 ∙∙∙∙∙  (2) = 0.07*24.590 1.722 บาทตอลิตร 

คิดเปนสวนของน้ํามันดีเซล ผสมรอยละ 93            ∙∙∙∙∙∙  (3) = 0.93*24.590 22.878 บาทตอลิตร 

   

กรณีท่ี 2 คิดสัดสวนราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100 จากราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี100  

ราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี 100 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  (4)
 35.260 บาทตอลิตร 

คิดเปนสวนของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 ผสมรอยละ 7 ∙∙∙∙∙∙   (5) = 0.07*35.360 2.468 บาทตอลิตร 

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

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

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



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-9 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

5.3.3 การเตรียมถังนํ้ามันสําหรับเก็บนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 

 ผูไดรับการสนับสนุนจะตองเตรียมถังน้ํามันเพื่อเก็บน้ํามันไบโอดีเซล พรอมมีมาตรตรวจวัดปริมาณการใช

น้ํามัน อีกทั้งตองมีระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัย จากการสอบถามราคารวม ตัวถังน้ํามันขนาด 20,000 ลิตร 

การติดตั้งถัง ฐานวาง และอุปกรณอ่ืนๆ ประเมินแลวประมาณ 1,200,000 บาท ผูไดรับการสนับสนุนตองจัดหา

และเตรียมถังน้ํามันเอง โดยไมไดรวมอยูในการสนับสนุนของโครงการฯ 

 

5.3.4 การสรางความม่ันใจใหกับผูใชนํ้ามันไบโอดีเซล 

 น้ํามันไบโอดีเซลบี20 ที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพจะตองเปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ใน

เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน นอกจากนี้ควรมีการ

ทดสอบการใชน้ํามันไบโอดีเซลบ2ี0 จริงในรถบรรทุก โดยควรมีการกําหนดเกณฑระยะทางในทดสอบใชน้ํามันไบ

โอดีเซลบี20 กับรถบรรทุก มากกวา 50,000 กิโลเมตร พรอมทั้งบันทึกขอมูล ผลกระทบตอชิ้นสวนของเคร่ืองยนต 

สมรรถนะในการขับข่ี เปนตน ซึ่งควรมีการรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของหรือบริษัทเอกชนที่เปนผูจําหนาย

รถยนตเพื่อขอความรวมมือใหรถบรรทุกและรถยนตเขารวมทดสอบ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชและสนับสนุน

การรณรงคการใชน้ํามันไบโอดีเซล 

 

5.3.5 การปรับสัดสวนนํ้ามันไบโอดีเซล 

 การปรับสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลผสมกับน้ํามันดีเซลนั้น ควรพิจารณาในชวงที่มีปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล

บี100 สะสมมากซึ่งอาจเกิดจากภาคขนสงมีการใชน้ํามันลดลงระหวางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ของทุกป ตั้งแตป 

2556 ถึง 2559 ดังนั้นควรพิจารณาปรับสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลผสมกับน้าํมันดีเซลในปริมาณที่มากข้ึนเพื่อลดการ

สะสมของน้ํามันไบโอดีเซลบี100 และควรรณรงคใหมีการใชน้ํามันไบโอดีเซลผสมน้ํามันดีเซลในสัดสวนที่สูงข้ึน 

และในชวงที่มีวัตถุดิบปาลมไมเพียงพอหรือความตองการในตลาดทั้งบริโภคและพลังงานสูงข้ึนนั้นจําเปนตองลด

สัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลที่ผสมกับน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธใหผูใชน้ํามันรับทราบและเขาใจ

สถานการณพลังงานที่เกิดข้ึน โดยไดแสดงปริมาณการใชน้ํามันดีเซลรายเดือนในรูปที่ 5.3-1 

 



โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                                      บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 

 5-10 รายงานฉบับสุดทาย 

 

 

 

 
รูปที่ 5.3-1 ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลรายเดือน สถานการณการใชนํ้ามันของไทย ป 2556 ถึง 2560  

 



  
  
  
  

ภาคผนวก กภาคผนวก ก  
 

คําส่ังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและคําส่ังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  
อนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงาน  ที่ที่  ((บบ) 19/2559  ) 19/2559    
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
สนับสนุน โครงการ ส่ง เส ริมการใช้สนับสนุน โครงการ ส่ง เส ริมการใช้
น้ํามันไบโอดีเซลน้ํามันไบโอดีเซลบีบี2200      

  
  







  
  
  
  

ภาคผนวก ขภาคผนวก ข  
 

การประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็นการประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็น  
วันที่ วันที่ 99  มีนาคม 2559มีนาคม 2559  

--  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามสัมมนา  

--  เอกสารประกอบการประชมุสัมมนาเอกสารประกอบการประชมุสัมมนา  

  
  

  



  
  
  
  

  
  

ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนา  
  
  
  
  
  
  













  
  
  
  
  
  

 ภาคผนวก ข 
 

เอกสารประกอบเอกสารประกอบประชุมสัมมนาประชุมสัมมนา  
  
  
  
  
  
  



โครงการส่งเสริมการใช้นํ้ามนัไบโอดีเซลบี20 
ในรถยนตบ์รรทกุขนาดใหญ่

การประชุมสัมมนารับฟังความคดิเหน็

9 มีนาคม 2559
ห้องบุญรอด-นิธ ิพฒัน์ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หวัขอ้การนําเสนอ

 บทนําและวตัถปุระสงค ์

 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัน้ํามนัไบโอดเีซล

 การศกึษาผลกระทบน้ํามนัไบโอดเีซล
บ2ี0 ตอ่เคร ือ่งยนต ์

 รา่งหลกัเกณฑค์ณุสมบตัแิละเง่ือนไข
การสง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซลบ2ี0 ใน
รถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่



บทนําและวตัถปุระสงค ์

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่สง่เสรมิและสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่การใชนํ้า้มนัไบโอดเีซล
บ ี20 ในรถยนตบ์รรทกุขนาดใหญ่

 เพือ่สรา้งความตอ้งการใชนํ้า้มนัไบโอดเีซลใหเ้พิม่มากขึน้

ตามแผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 
พ.ศ.2558 - 2579 (AEDP2015) กาํหนดเป้าหมายการใช ้
ไบโอดเีซล 14 ลา้นลติรตอ่วนั ในขณะทีปั่จจบุนัมกีารใชเ้พยีง 
2.89 ลา้นลติรตอ่วนัเทา่น้ัน

หวัขอ้การนําเสนอ

 บทนําและวตัถปุระสงค ์

 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัน้ํามนัไบโอดเีซล

 การศกึษาผลกระทบน้ํามนัไบโอดเีซล
บ2ี0 ตอ่เคร ือ่งยนต ์

 รา่งหลกัเกณฑค์ณุสมบตัแิละเง่ือนไข
การสง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซลบ2ี0 ใน
รถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่



ความหมายของไบโอดเีซล

ไบโอดีเซล คือ  นํ้ ามันท่ีมาจากจากพืชหรือไขมันสัตว ์ 
โดยทั่วไปสามารถแบ่งไบโอดีเซลตามประเภทของการ
นาํไปใชไ้ดเ้ป็น 3 ประเภท คือ
 1) นํา้มันพชืหรือนํา้มันสัตว์

2) ไบโอดีเซลแบบผสม
3) ไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์

ประเภทของไบโอดเีซล

1) นํา้มนัพืชหรือนํา้มนัสัตว์  
คือ นํ้ ามนัพืชหรือนํ้ ามนัสัตวน์าํมาใชก้บัเคร่ืองยนตโ์ดยตรง เช่น 

นํ้ ามนัปาลม์ นํ้ ามนัสบู่ดาํ นํ้ ามนัมะพร้าว นํ้ ามนัถัว่เหลือง หรือไขมนัสัตว ์
เช่น นํ้ามนัหมู เป็นตน้
 อย่างไรก็ตาม  นํ้ ามันพืช /ไขมันสัตว์มีคุณสมบัติ ท่ีระเหยตัว
กลายเป็นไอไดช้า้ และนอ้ยมาก ทาํให้การจุดระเบิดไดย้าก เคร่ืองยนตติ์ด
ยาก และหลงเหลือคราบเขม่าท่ีหวัฉีด ผนงัลูกสูบ แหวนและวาลว์ 



2) ไบโอดเีซลแบบผสม  
คือ นํ้ามนัพืชหรือนํ้ ามนัสัตวท่ี์นาํมาผสมกบันํ้ ามนัก๊าดหรือ

นํ้ ามนัดีเซล ท่ีทาํให้มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ ามนัดีเซล เช่น มนั
มะพร้าวผสมกบันํ้ ามนัก๊าดเป็นโคโคดีเซล (coco-diesel) นํ้ ามนั
ปาลม์ผสมกบันํ้ามนัดีเซลเป็นปาลม์ดีเซล (palm-diesel) เป็นตน้

ประเภทของไบโอดเีซล

การใช้น้ํามันดเีซลชนิดน้ีอาจมี
ผลเสียกบัเคร่ืองยนต์

เช่นเดยีวกบัไบโอดเีซลชนิดแรก

3) ไบโอดเีซลแบบเอสเตอร์  
คือ  เ ช้ือ เพลิง เหลวท่ีได้จากนํ้ ามันพืชหรือไขมันสัตว์ ท่ีผ่ าน

กระบวนการทางเคมีท่ีเรียกว่า Transesterification โดยการเติมแอลกอฮอล ์
เช่น เอทานอล หรือเมทานอล และมีโซเดียมหรือโปตสัเซียมไฮดรอกไซด ์
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา และไดก้ลีเซอรอลเป็นผลพลอยได ้สามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบ
สาํหรับอุตสาหกรรมยา เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ 

ไบโอดีเซลชนิดน้ีจะมีคุณสมบติัเหมือนกบันํ้ ามนัดีเซลมากท่ีสุด ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้ไบโอดีเซลจะหมายถึงไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์ 

ประเภทของไบโอดเีซล

ไตรกลีเซอไรด์      เมทานอล      เมทิลเอสเตอร์  กลีเซอรอล 

ด่าง



หวัขอ้การนําเสนอ

 บทนําและวตัถปุระสงค ์

 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัน้ํามนัไบโอดเีซล

 การศกึษาผลกระทบน้ํามนัไบโอดเีซล
บ2ี0 ตอ่เคร ือ่งยนต ์

 รา่งหลกัเกณฑค์ณุสมบตัแิละเง่ือนไข
การสง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซลบ2ี0 ใน
รถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่

ผลงานที่ผา่นมา
ไบโอดีเซลชมุชน
 โครงการสง่เสรมิการผลติการใชไ้บโอดเีซลในระดบัชมุชน
 โครงการการศกึษาและสาธติการทดลองผลติไบโอดเีซลระดบัชมุชน
 โครงการพึง่พาตนเองดา้นพลงังานดว้ยไบโอดเีซลชมุชน

โครงการทดสอบการใช้งานไบโอดีเซล
 โครงการวจิยัและทดสอบการใชไ้บโอดเีซลตัง้แตร่อ้ยละ 20 ขึน้ไปกบัเรอืประมง
 โครงการนํารอ่งการใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลบ2ี0 ในเรอืประมงพืน้บา้นและเรอืขนาด

เลก็ในพืน้ทีช่ายฝัง่
 โครงการนํารอ่งการใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลบ ี20 ในรถยนตบ์รรทกุ



โครงการนําร่องการใช้นํา้มนัไบโอดเีซลบี 20 
ในรถยนต์บรรทุก

รถสิบลอ้ 6 คนั รถก่ึงพว่ง 11 คนั รถพว่ง 7 คนั

รถบรรทุกท่ีเขา้ร่วมโครงการ  24 คนั 
ใชไ้บโอดีเซลบี20 จาํนวน 20 คนั และนํ้ามนัดีเซล(บี7) จาํนวน 4 คนั

ผลการทดสอบทีร่ะยะ 30,000 กโิลเมตร

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ

สภาพและการทาํงาน
ของเครือ่งยนต์

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงแตกตา่งไปจากการใชน้ํ้ามนัดเีซล

คา่เฉลีย่คณุสมบตัิ
น้ํามนัหลอ่ลืน่ 

กลุม่ทีใ่ชไ้บโอดเีซลบ2ี0 มผีลแตกต่างจากการใชน้ํ้ามนั
ดเีซลในทางทีด่กีวา่เลก็น้อยในระดบัทีไ่มม่นียัสาํคญั

การปลอ่ยก๊าซมลพษิ
ทางทอ่ไอเสยี 

ไบโอดเีซลบ2ี0 ปลอ่ยคารบ์อนมอนอกไซดต์ํ่ากวา่น้ํามนั
ดเีซลเลก็น้อย สว่นคา่อืน่ คอื ไฮโดรคารบ์อน 
คารบ์อนไดออกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน และเขมา่ ไม่
แตกต่างกนั

อตัราการสิน้เปลอืง
น้ํามนัเชือ้เพลงิ 

กลุม่ไบโอดเีซลบ2ี0 สิน้เปลอืงมากกวา่กลุม่ใชน้ํ้ามนัดเีซล 
0.419%



การทดสอบใช้ไบโอดเีซลในรถยนต์ทดสอบ
กรมกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ร่วมกับ 
กรมอู่ทหารเรือ

B20
Bio 20%
Diesel 80%

B40
Bio 40%
Diesel 60%

D100
Diesel 100%

B100
Biodiesel 100%

ตารางเปรยีบเทยีบควนัดําท ี ่    5000    RPM
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ผลการทดสอบควนัดาํ..



เปรียบเทยีบห้องเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์..

ใช้นํา้มนัดเีซล 100%..

ใช้ไบโอดเีซล 100%..

กรมธุรกิจพลังงาน 
ร่วมกับ

สถาบันวจิยัและเทคโนโลย  ีปตท.
บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน)

การทดสอบใช้ไบโอดเีซลในรถยนต์บรรทุก



การวเิคราะห์คุณสมบัตนํิา้มนั

การวเิคราะห์คุณสมบัตนํิา้มนั



รถบรรทุกทีใ่ช้ทดสอบ

ISUZU FVM 240
ระบบเคร่ืองยนต ์Common-Rail
มาตรฐานไอเสีย ระดบัยโูร 3
จาํนวน 6 คนั ใชบี้7 และบี20 อยา่งละ 3 คนั

VOLVO FM 370
ระบบเคร่ืองยนต ์Unit Injector
มาตรฐานไอเสีย ระดบัยโูร 3
จาํนวน 6 คนั ใชบี้7 และบี20 อยา่งละ 3 คนั

ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
ISUZU FVM 240

เฉล่ีย 3.58 กม./ลิตร เฉล่ีย 3.70 กม./ลิตร

อัตราการสิน้เปลืองนํา้มัน



ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
VOLVO FM 370

เฉล่ีย 3.44 กม./ลิตร เฉล่ีย 3.38 กม./ลิตร

อัตราการสิน้เปลืองนํา้มัน

ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
ค่าควันดาํ

ISUZU FVM 240

VOLVO FM 370 B7 เฉล่ีย 10%
B20 เฉล่ีย 9.3%

B7 เฉล่ีย 10%
B20 เฉล่ีย 7.3%



ผลกระทบต่อช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์

 ไม่พบการสึกหรอ หรือความเสียหายของช้ินส่วน ทั้งในระบบเช้ือเพลงิ และระบบ
หล่อล่ืน ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้บี7 และบี20

 กรณรีถ VOLVO ผู้ผลติสามารถยอมรับการใช้นํา้มนัไบโอดเีซลได้ถงึบี30 แต่
แนะนําให้เปลีย่นกรองเช้ือเพลงิสําหรับการเร่ิมใช้งานคร้ังแรกทีร่ะยะ 2,000 กม. 
จาํนวน 3 คร้ัง หลงัจากน้ันเปลีย่นปกต ิและลดอายุการถ่ายนํา้มนัเคร่ืองจาก 40,000 
กม. เป็น 20,000 กม.

หวัขอ้การนําเสนอ

 บทนําและวตัถปุระสงค ์

 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัน้ํามนัไบโอดเีซล

 การศกึษาผลกระทบน้ํามนัไบโอดเีซล
บ2ี0 ตอ่เคร ือ่งยนต ์

 รา่งหลกัเกณฑค์ณุสมบตัแิละเง่ือนไข
การสง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซลบ2ี0 ใน
รถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่



- ร่าง -
ประกาศ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่ อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวธิ ีการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
นํา้มันไบโอดเีซลบ๒ี๐ ในรถยนต์บรรทกุขนาดใหญ่

หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑ์ทัว่ไป
หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน
หมวดท่ี ๓ วิธีการร่วมโครงการ

หมวดที่ ๑ ข้อกาํหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท ั่วไป

ข้อ  ๑ คุณสมบตัขิองผู้ขอรับการสนับสนุน
๑.๑  เป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานกังานตัง้อยูใ่น

ประเทศไทย
๑.๒  เป็นผู้ประกอบกิจการขนสง่ และมีความต้องการใช้นํา้มนัดีเซลเพ่ือ

ประกอบการขนสง่เทา่นัน้
๑.๓  ต้องมีสถานท่ีจดัเก็บและจา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ือใช้ในกิจการขนสง่ของ

ตนเอง
๑.๔  ต้องได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงูซึง่เป็นผู้ มีอํานาจหรือผู้ รับ

มอบอํานาจลงนามในเอกสารขอรับสนบัสนนุ



หมวดที่ ๑ ข้อกาํหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท ั่วไป

ข้อ  ๒ หลักเกณฑ์การสนับสนุน
๒.๑ วงเงินสนบัสนนุสําหรับซือ้นํา้มนัไบโอดีเซลบี๒๐ รวมทัง้โครงการไมเ่กิน 

๑๑๕ ล้านบาท  
๒.๒ ให้การสนบัสนนุเฉพาะรถบรรทกุท่ีจดทะเบียนถกูต้องตามประกาศของกรม

ขนสง่ทางบกเทา่นัน้
๒.๓ อตัราให้การสนบัสนนุร้อยละ ๑๑.๖๖ ของราคานํา้มนัไบโอดีเซลบี๒๐ รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิมตามใบเสร็จท่ีออกโดยผู้ ค้านํา้มนั ทัง้นีส้งูสดุไมเ่กิน ๔ บาทตอ่ลติร
๒.๔ ผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนบัสนนุในการซือ้นํา้มนัไบโอดีเซลบี๒๐ 

ตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการไมเ่กิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทตอ่คนั หรือตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้

๒.๕ ระยะเวลาให้การสนบัสนนุนบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามในสญัญาให้การสนบัสนนุ
จนถงึวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมวดที่ ๒ เงื่อนไขการดาํเนินงาน

ข้อ  ๑  เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 
๑.๑  ใบสมคัรขอรับการสนบัสนนุ
๑.๒  สําเนาหนงัสือจดทะเบียนนิติบคุคล
๑.๓  สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทกุท่ีเข้าร่วมโครงการ

ข้อ  ๒ พพ . จะพจิารณาใบสมัครของผู้ท ี่ยื่นใบสมัครตามลาํดบัก่อนหลัง ซึ่งจะดู
จากความถูกต้องสมบรูณ์ของใบสมัคร  และเอกสารประกอบ 

ข้อ  ๓ การพจิารณาให้การสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นท ี่ส ิน้สุด ผู้ขอรับ
การสนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆ  ได้



หมวดที่ ๒ เงื่อนไขการดาํเนินงาน

ข้อ  ๔ ผู้สมัครท ี่ได้รับการอนุมัตกิารสนับสนุนจาก พพ . แล้ว จะต้องจดัหานํา้มันไบโอ
ดเีซลบี๒๐ พร้อมเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนงวดแรกภายใน ๔๕ วันนับตัง้แต่วันท ี่ลงนามใน
สัญญารับการสนับสนุน มฉิะนัน้ พพ . มีสิทธ ิ์บอกเลิกการให้การสนับสนุน

ข้อ  ๕ ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องซือ้น ํา้มันไบโอดเีซลบี๒๐ จากผู้ ค้านํา้มันท ี่ได้รับอนุญาต
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเท่านัน้

ข้อ  ๖ ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความร่วมมือในการจดบันทกึ หรือตดิตัง้มาตรวัด 
สาํหรับเกบ็ข้อมูลท ี่จาํเป็นในการดาํเนินงานตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 
ข้อ  ๗  ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนในการซือ้น ํา้มันไบโอดเีซลได้ไม่
เกนิเดอืนละ ๑ ครัง้ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

หมวดที่ ๓ วธิ ีการร่วมโครงการ

ข้อ ๑  ผู้ขอรับการสนบัสนนุสามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้โดยขอรับใบสมคัรได้จาก พพ. หรือ
ทาง เวป็ไซด์ www.dede.go.th โดยย่ืนข้อเสนอขอรับการสนบัสนนุได้ดงันี ้
รอบที่ ๑ เริ่มวันท ี่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙  และสิน้สุดภายในวันท ี่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
รอบที่ ๒ เริ่มวันท ี่  ๑๖ มถิุนายน ๒๕๕๙ และสิน้สุดภายในวันท ี่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
กรณีเงินสนบัสนนุหมดในรอบท่ี ๑  พพ. จะยกเลกิการสนบัสนนุในรอบท่ี ๒

ข้อ ๒  ผู้ขอรับการสนบัสนนุจดัทําและสง่ใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบ โดยนําไปสง่ด้วยตนเอง 
ท่ี สํานกัพฒันาเชือ้เพลงิชีวภาพ หรือทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู ่

สํานกัพฒันาเชือ้เพลงิชีวภาพ (สมคัรเข้าร่วมโครงการไบโอดีเซลบี๒๐) 
อาคาร ๗ ชัน้ ๑๐ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 

เลขท่ี ๑๗ ถนนพระรามท่ี ๑ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐



หมวดที่ ๓ วธิ ีการร่วมโครงการ

ข้อ ๓  พพ. จะตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและแผนดําเนินงาน 
หากไม่ถกูต้อง พพ. จะสง่กลบัให้ผู้ขอรับการสนบัสนนุแก้ไขและสง่กลบัมาใหม่ หากถกูต้องสมบรูณ์ตาม
หลกัเกณฑ์จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป

ข้อ ๔  คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาการขอรับการสนบัสนนุฯ และ พพ. จะมีหนงัสือแจ้งกลบัไป
ยงัผู้ผ่านการพิจารณาให้รับการสนับสนุนและให้ผู้ ขอรับการสนับสนุนทําสญัญากับ พพ. เพ่ือเข้าร่วม
โครงการ

ข้อ ๕ ผู้ เข้าร่วมโครงการส่งใบเสร็จและเอกสารการเบิกเงิน ตามแบบฟอร์มท่ี พพ. กําหนด โดยพพ. จะ
ตรวจสอบและติดตามการใช้งานไบโอดีเซลบี๒๐ อย่างต่อเน่ือง และสรุปผลการตรวจสอบเพ่ือขอให้
อธิบดีกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เม่ือได้รับการ
อนมุตัิแล้ว พพ.จะมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้ขอรับการสนบัสนนุมารับเงินสนบัสนนุฯ

ข้อ ๖  ผู้ เข้าร่วมโครงการรับเงินสนบัสนนุภายหลงัจากท่ี พพ. ได้มีหนงัสอืแจ้งแล้ว



ราคาน้ํามนัดเีซล 100% 19.19 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนับ1ี00 28.77 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนัดเีซล(บ7ี)ทีจ่าํหน่าย 20.69 บาท/ลติร

อตัราการสนบัสนุน รอ้ยละ 11.66% ของราคาน้ํามนับ2ี0

ราคาน้ํามนับ2ี0 ก่อนรบัการสนบัสนุน 21.11 บาท/ลติร
เงนิสนบัสนุน 11.66% 2.46 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนับ2ี0 หลงัไดร้บัการสนบัสนุน 18.65 บาท/ลติร
ส่วนต่างราคานํ้ามนั B20 และนํ้ามนั
ดีเซลที่จาํหน่าย 2.04 บาท/ลิตร

ตวัอย่างการคาํนวนเงนิสนับสนุน

ตวัอย่างการผลประหยัด

ปริมาณการใช้นํา้มนั (ลติร/เดือน)



ท่ีมาการคํานวณเงินสนับสนุน

รายละเอียด หน่วย Base Diesel B100 B20 ร้อยละของราคาขายส่ง
ส่วนต่างราคาตน้ทุน บาท/ลิตร 17.36 21.36 18.16 3.46
ส่วนต่างค่าความร้อน MJ/L 36.42 33.30 35.79  
 บาท/ลิตร 17.36 18.98 17.66 1.74
ชดเชยค่าผสม บาท/ลิตร    3.46

8.66

 สว่นตา่งต้นทนุและคา่ความร้อน คา่จงูใจ รวม

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปีท่ี 1 8.66 3 11.66

แนวโน้มเงินสนับสนุน
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จดัประชมุสมัมนาเพือ่ประชาสมัพนัธ ์
และชีแ้จงโครงการฯ  2 คร ัง้
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  ครัง้ท ี่ 2    15 ม .ิย.59
โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง กทม.
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การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559  

วันที่ 16 มีนาคม 2559วันที่ 16 มีนาคม 2559  

--รายชื่อหนวยงานและผูเขารวมประชุมรายชื่อหนวยงานและผูเขารวมประชุม  

--  เอกสารประกอบการประชุมเอกสารประกอบการประชุม  

--  ประกาศประกาศ  พพ. เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติ พพ. เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติ 

และเงื่อนไขการสงเสริมฯและเงื่อนไขการสงเสริมฯ  

--  รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
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รายช่ือหนวยงานและผูเขารวมประชุมรายช่ือหนวยงานและผูเขารวมประชุม  
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เอกสารประกอบการประชุมเอกสารประกอบการประชุม  

  

  

  

  

  

  

  



โครงการส่งเสริมการใช้น้ํามันไบโอดีเซลบี20 
ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

การประชุมคณะกรรมการฯ
คร้ังท่ี 1/2559

16 มีนาคม 2559
ห้องบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2

วาระการประชุม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คําส่ังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
2.2 การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ฯ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมคัรเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)



3

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

4

วาระที่ 2 เร่ืองเพ่ือทราบ

2.1 คําส่ังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
2.2 การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ฯ



2.1 คําสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ



2.1 คําสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ

2.2 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ฯ

เม่ือวันพุธท่ี 9 มีนาคม 2559 
ณ ห้องบุญรอด-นิธิพัฒน์ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 



2.2 การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน  30 ท่าน จาก 17 หน่วยงาน

หัวข้อการประชุมสัมมนา
 ผลการดําเนินงานทีผ่า่นมาของ พพ. และผลการทดสอบการใช้ไบโอ

ดีเซลบี20
 ร่างหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ

ใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

ไบโอดีเซลชุมชน
 โครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน
 โครงการการศึกษาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
 โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน

โครงการทดสอบการใช้งานไบโอดีเซล
 โครงการวิจัยและทดสอบการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปกับเรือประมง
 โครงการนําร่องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในเรือประมงพื้นบ้านและเรือขนาดเลก็

ในพื้นที่ชายฝั่ง
 โครงการนําร่องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุก

ผลการดําเนินงานด้านไบโอดีเซลที่ผ่านมา



สรุปผลการทดสอบการใช้ไบโอดีเซลบี20 กับรถยนต์บรรทุก
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ
สภาพและการทาํงานของ
เคร่ืองยนต์

ไม่มีการเปล่ียนแปลงแตกต่างไปจากการใช้นํ้ามันดีเซล

ค่าเฉลีย่คณุสมบัติ
นํ้ามันหล่อลื่น 

กลุ่มที่ใช้ไบโอดีเซลบี20 มีผลแตกต่างจากการใช้นํ้ามันดีเซล
ในทางที่ดีกว่าเลก็น้อยในระดับทีไ่ม่มีนัยสําคัญ

การปล่อยก๊าซมลพิษทาง
ท่อไอเสีย 

ไบโอดีเซลบี20 ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ํากว่านํ้ามันดีเซล
เล็กน้อย ส่วนค่าอื่น คือ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน และเขมา่ ไม่แตกต่างกัน

อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลงิ 

กลุ่มไบโอดีเซลบี20 สิ้นเปลืองมากกว่ากลุ่มใช้นํ้ามันดีเซล
เล็กน้อย (0.419% )

12

สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา

 ผู้ประกอบการบางรายไม่มีถังเก็บและหัวจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นของตนเองแต่อยาก
เข้าร่วมโครงการ

 ควรพิจารณารถบรรทุกทีไ่ด้รับ มาตรฐานคุณภาพบริการด้วย รถบรรทุก (Q mark) 
เป็นอันดับแรกๆ ก่อน เน่ืองจากรถบรรทุกทีไ่ด้รับ Q mark ถือว่าเป็นรถท่ีปลอดภัย
และมีส่วนทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้มและได้รับการรับรองจากกรมการขนสง่ทางบก
แล้ว

 ควรมีเอกสารแนบท้าย เร่ือง ข้อมูลที่จะจัดเก็บบันทกึ หรือเคร่ืองมอืที่ผู้ประกอบการ
ติดตั้ง เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย

 พพ. ควรประสานงานกับผูค้้านํ้ามันในการผสมน้ํามันไบโอดีเซลด้วย
 ภาครัฐควรมีประกาศคุณสมบัติไบโอดีเซลบี20 เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเช่ือมั่น
 พพ. หรือบริษัทรถยนต์ควรให้คําแนะนําให้การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์กรณีใช้นํ้ามันไบ

โอดีเซลบี20 ด้วย



13

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมคัรเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

- ร่าง -
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมคัรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
นํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท่ัวไป
หมวดท่ี ๒ เงื่อนไขการดําเนินงาน
หมวดท่ี ๓ วิธีการร่วมโครงการ



หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์ท่ัวไป

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
๑.๑  เป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย
๑.๒  เป็นผู้ประกอบกิจการขนสง่ และมีความต้องการใช้นํ้ามันดีเซลเพื่อ

ประกอบการขนส่งเทา่น้ัน
๑.๓  ต้องมีสถานที่จัดเก็บและจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลงิเพือ่ใช้ในกิจการขนสง่ของตนเอง 

สามารถจัดหาสถานที่จัดเก็บและจ่ายนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 เพื่อใช้ในการเข้าร่วมโครงการได้
๑.๔  ต้องได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูงซ่ึงเป็นผูม้ีอํานาจหรือผู้รับมอบ

อํานาจลงนามในเอกสารขอรับสนับสนุน

หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์ท่ัวไป

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การสนับสนุน
๒.๑ วงเงินสนับสนุนสาํหรับซ้ือนํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ รวมทั้งโครงการไม่เกิน ๑๑๕ 

ล้านบาท  
๒.๒ ให้การสนับสนุนเฉพาะรถบรรทกุทีจ่ดทะเบียนถูกต้องตามประกาศของ

กรมการขนส่งทางบกเทา่น้ัน
๒.๓ อัตราให้การสนับสนุนร้อยละ ๑๑.๖๖ ของราคานํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ รวม

ภาษีมูลค่าเพิม่ตามใบเสร็จทีอ่อกโดยผู้คา้นํ้ามัน ทั้งน้ีสูงสุดไมเ่กิน ๔ บาทต่อลิตร
๒.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนในการซ้ือนํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ ตลอด

ระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อคัน หรือตามที่คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดให้

๒.๕ ระยะเวลาให้การสนับสนุนนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสญัญาให้การสนับสนุน
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐



หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน

ข้อ ๑  เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 
๑.๑  ใบสมัครขอรับการสนับสนุน
๑.๒  สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
๑.๓  สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทกุทีเ่ข้าร่วมโครงการ หรือเอกสารอื่น
๑.๔  เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหรือเอกสารการอนุญาตให้ใช้สถานทีเ่ก็บหรือจ่ายนํ้ามัน
เพื่อใช้ในโครงการ

ข้อ ๒ พพ. จะพิจารณาใบสมคัรของผู้ที่ย่ืนใบสมคัรตามลาํดับก่อนหลัง ซ่ึงจะดูจากความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมคัร และเอกสารประกอบ 

ข้อ ๓ การพิจารณาใหก้ารสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้ขอรับการ
สนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้

หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน

ข้อ ๔ ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว จะต้องจัดหานํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ 
พร้อมเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงวดแรกภายใน ๔๕  ๖๐ วันนับต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญารับการ
สนับสนุน มิฉะน้ัน พพ. มีสิทธิ์บอกเลิกการให้การสนับสนุน

ข้อ ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อนํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ จากผู้ค้านํ้ามันที่ได้รับอนุญาตตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเท่าน้ัน โดยต้องมีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๙ และไม่เกินร้อยละ ๒๐

ข้อ ๖ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความร่วมมือในการจดบันทึก หรือติดต้ังมาตรวัด สําหรับเก็บ
ข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 
ข้อ ๗ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในการซื้อนํ้ามันไบโอดีเซลได้ไม่เกินเดือน
ละ ๑ คร้ัง ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ



หมวดที่ ๓ วิธีการร่วมโครงการ

ข้อ ๑  ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยขอรับใบสมัครได้จาก พพ. หรือ
ทาง เว็ปไซด์ www.dede.go.th โดยย่ืนข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ดังนี้ 
รอบที่ ๑ เร่ิมวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙  และสิ้นสุดภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
รอบที่ ๒ เร่ิมวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสิ้นสุดภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
กรณีเงินสนับสนุนหมดในรอบที่ ๑  พพ. จะยกเลิกการสนับสนุนในรอบท่ี ๒

ข้อ ๒  ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดทําและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ โดยนําไปส่งด้วยตนเอง ท่ี 
สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ 

สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (สมัครเข้าร่วมโครงการไบโอดีเซลบี๒๐) 
อาคาร ๗ ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขท่ี 

๑๗ ถนนพระรามท่ี ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

หมวดที่ ๓ วิธีการร่วมโครงการ
ข้อ ๓  พพ. จะตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแผนดําเนินงาน หากไม่
ถูกต้อง พพ. จะส่งกลับให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแก้ไขและส่งกลับมาใหม่ หากถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
จะนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๔  คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนฯ และ พพ. จะมีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้
ผ่านการพิจารณาให้รับการสนับสนุนและให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทําสัญญากับ พพ. เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ข้อ ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งใบเสร็จและเอกสารการเบิกเงิน ตามแบบฟอร์มท่ี พพ. กําหนด โดยพพ. จะ
ตรวจสอบและติดตามการใช้งานไบโอดีเซลบี๒๐ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการตรวจสอบเพ่ือขอให้อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เม่ือได้รับการอนุมัติแล้ว 
พพ.จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนมารับเงินสนับสนุนฯ

ข้อ ๖  ผู้เข้าร่วมโครงการรับเงินสนับสนุนภายหลังจากที่ พพ. ได้มีหนังสือแจ้งแล้ว
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วาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)



ประเดน็คาํถาม

 การผสมน้ํามันไบโอดีเซลบี20 มีขั้นตํ่าในการผสมและซ้ือขายหรือไม่
 ข้อแนะนาํการใช้น้ํามันไบโอดีเซลบี20 สําหรับค่ายรถยนต์ต่างๆ
 ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อไบโอดเีซลบี20 สามารถซ้ือกับผู้ค้าน้ํามันได้โดยตรงเลยหรือไม่
 ระยะเวลาในแจ้งกรมธุรกิจพลังงานในการผสมน้ํามันไบโอดีเซลบี20 

รายละเอียด กาํหนดการ

1
จดัทาํรา่งหลกัเกณฑค์ุณสมบตัแิละเงือ่นไขการสง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซลบ2ี0 ในรถยนต์
บรรทุกขนาดใหญ่

  ภายใน ก.พ.59

2 คดัเลอืกคณะกรรมการพจิารณาการสนบัสนุนโครงการ   ภายใน ก.พ.59

3 จดัประชมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่รบัฟังความคดิเหน็   9 ม.ีค.59

4 จดัประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาจดัทาํประกาศหลกัเกณฑค์ุณสมบตัฯิ   16 ม.ีค.59

5 จดัทาํประกาศหลกัเกณฑแ์ละเผยแพร ่พรอ้มขออนุมตัิ   ภายใน ม.ีค.59

6 จดัประชมุสมัมนาเพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชีแ้จงโครงการฯ
  ครัง้ที ่1   5 เม.ย.59
ครัง้ที ่2    15 ม.ิย.59

7 จดัประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาคดัเลอืกและอนุมตัผิูส้มคัรเขา้รว่มโครงการฯ
   ครัง้ที ่1 8 ม.ิย.59
   ครัง้ที ่2 24 ส.ค.59

8 จดังานพธิมีอบสญัญาแก่ผูไ้ดร้บัการสนบัสนุนเพือ่เผยแพรโ่ครงการฯ    22 ม.ิย.59

แผนการดาํเนินงาน



จดัประชมุสมัมนาเพือ่ประชาสมัพนัธ ์
และชีแ้จงโครงการฯ  2 คร ัง้

  ครัง้ท ี่ 1    5 เม.ย.59
โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ หลกัส่ี กทม.

  ครัง้ท ี่ 2    15 ม .ิย.59
โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส หลานหลวง กทม.



ความหมายของไบโอดเีซล

ไบโอดีเซล คือ  นํ้ ามันท่ีมาจากจากพืชหรือไขมันสัตว ์ 
โดยทั่วไปสามารถแบ่งไบโอดีเซลตามประเภทของการ
นาํไปใชไ้ดเ้ป็น 3 ประเภท คือ
 1) นํา้มันพชืหรือนํา้มันสัตว์

2) ไบโอดีเซลแบบผสม
3) ไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์

ประเภทของไบโอดเีซล

1) นํา้มนัพืชหรือนํา้มนัสัตว์  
คือ นํ้ ามนัพืชหรือนํ้ ามนัสัตวน์าํมาใชก้บัเคร่ืองยนตโ์ดยตรง เช่น 

นํ้ ามนัปาลม์ นํ้ ามนัสบู่ดาํ นํ้ ามนัมะพร้าว นํ้ ามนัถัว่เหลือง หรือไขมนัสัตว ์
เช่น นํ้ามนัหมู เป็นตน้
 อย่างไรก็ตาม  นํ้ ามันพืช /ไขมันสัตว์มีคุณสมบัติ ท่ีระเหยตัว
กลายเป็นไอไดช้า้ และนอ้ยมาก ทาํให้การจุดระเบิดไดย้าก เคร่ืองยนตติ์ด
ยาก และหลงเหลือคราบเขม่าท่ีหวัฉีด ผนงัลูกสูบ แหวนและวาลว์ 



2) ไบโอดเีซลแบบผสม  
คือ นํ้ามนัพืชหรือนํ้ ามนัสัตวท่ี์นาํมาผสมกบันํ้ ามนัก๊าดหรือ

นํ้ ามนัดีเซล ท่ีทาํให้มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ ามนัดีเซล เช่น มนั
มะพร้าวผสมกบันํ้ ามนัก๊าดเป็นโคโคดีเซล (coco-diesel) นํ้ ามนั
ปาลม์ผสมกบันํ้ามนัดีเซลเป็นปาลม์ดีเซล (palm-diesel) เป็นตน้

ประเภทของไบโอดเีซล

การใช้น้ํามันดเีซลชนิดน้ีอาจมี
ผลเสียกบัเคร่ืองยนต์

เช่นเดยีวกบัไบโอดเีซลชนิดแรก

3) ไบโอดเีซลแบบเอสเตอร์  
คือ  เ ช้ือ เพลิง เหลวท่ีได้จากนํ้ ามันพืชหรือไขมันสัตว์ ท่ีผ่ าน

กระบวนการทางเคมีท่ีเรียกว่า Transesterification โดยการเติมแอลกอฮอล ์
เช่น เอทานอล หรือเมทานอล และมีโซเดียมหรือโปตสัเซียมไฮดรอกไซด ์
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา และไดก้ลีเซอรอลเป็นผลพลอยได ้สามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบ
สาํหรับอุตสาหกรรมยา เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ 

ไบโอดีเซลชนิดน้ีจะมีคุณสมบติัเหมือนกบันํ้ ามนัดีเซลมากท่ีสุด ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้ไบโอดีเซลจะหมายถึงไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์ 

ประเภทของไบโอดเีซล

ไตรกลีเซอไรด์      เมทานอล      เมทิลเอสเตอร์  กลีเซอรอล 

ด่าง



โครงการนําร่องการใช้นํา้มนัไบโอดเีซลบี 20 
ในรถยนต์บรรทุก

รถสิบลอ้ 6 คนั รถก่ึงพว่ง 11 คนั รถพว่ง 7 คนั

รถบรรทุกท่ีเขา้ร่วมโครงการ  24 คนั 
ใชไ้บโอดีเซลบี20 จาํนวน 20 คนั และนํ้ามนัดีเซล(บี7) จาํนวน 4 คนั

ผลการทดสอบทีร่ะยะ 30,000 กโิลเมตร

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ

สภาพและการทาํงาน
ของเครือ่งยนต์

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงแตกตา่งไปจากการใชน้ํ้ามนัดเีซล

คา่เฉลีย่คณุสมบตัิ
น้ํามนัหลอ่ลืน่ 

กลุม่ทีใ่ชไ้บโอดเีซลบ2ี0 มผีลแตกต่างจากการใชน้ํ้ามนั
ดเีซลในทางทีด่กีวา่เลก็น้อยในระดบัทีไ่มม่นียัสาํคญั

การปลอ่ยก๊าซมลพษิ
ทางทอ่ไอเสยี 

ไบโอดเีซลบ2ี0 ปลอ่ยคารบ์อนมอนอกไซดต์ํ่ากวา่น้ํามนั
ดเีซลเลก็น้อย สว่นคา่อืน่ คอื ไฮโดรคารบ์อน 
คารบ์อนไดออกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน และเขมา่ ไม่
แตกต่างกนั

อตัราการสิน้เปลอืง
น้ํามนัเชือ้เพลงิ 

กลุม่ไบโอดเีซลบ2ี0 สิน้เปลอืงมากกวา่กลุม่ใชน้ํ้ามนัดเีซล 
0.419%



การทดสอบใช้ไบโอดเีซลในรถยนต์ทดสอบ
กรมกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ร่วมกับ 
กรมอู่ทหารเรือ

B20
Bio 20%
Diesel 80%

B40
Bio 40%
Diesel 60%

D100
Diesel 100%

B100
Biodiesel 100%

ตารางเปรยีบเทยีบควนัดําท ี ่    5000    RPM

47

27.93

21.5

9.4

0

10

20

30

40

50

Diesel
100 %

B20 B40 B100

%
 ค

วนั
ด

ํา
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ผลการทดสอบควนัดาํ..



เปรียบเทยีบห้องเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์..

ใช้นํา้มนัดเีซล 100%..

ใช้ไบโอดเีซล 100%..

กรมธุรกิจพลังงาน 
ร่วมกับ

สถาบันวจิยัและเทคโนโลย  ีปตท.
บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน)

การทดสอบใช้ไบโอดเีซลในรถยนต์บรรทุก



การวเิคราะห์คุณสมบัตนํิา้มนั

การวเิคราะห์คุณสมบัตนํิา้มนั



รถบรรทุกทีใ่ช้ทดสอบ

ISUZU FVM 240
ระบบเคร่ืองยนต ์Common-Rail
มาตรฐานไอเสีย ระดบัยโูร 3
จาํนวน 6 คนั ใชบี้7 และบี20 อยา่งละ 3 คนั

VOLVO FM 370
ระบบเคร่ืองยนต ์Unit Injector
มาตรฐานไอเสีย ระดบัยโูร 3
จาํนวน 6 คนั ใชบี้7 และบี20 อยา่งละ 3 คนั

ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
ISUZU FVM 240

เฉล่ีย 3.58 กม./ลิตร เฉล่ีย 3.70 กม./ลิตร

อัตราการสิน้เปลืองนํา้มัน



ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
VOLVO FM 370

เฉล่ีย 3.44 กม./ลิตร เฉล่ีย 3.38 กม./ลิตร

อัตราการสิน้เปลืองนํา้มัน

ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
ค่าควันดาํ

ISUZU FVM 240

VOLVO FM 370 B7 เฉล่ีย 10%
B20 เฉล่ีย 9.3%

B7 เฉล่ีย 10%
B20 เฉล่ีย 7.3%



ผลกระทบต่อช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์

 ไม่พบการสึกหรอ หรือความเสียหายของช้ินส่วน ทั้งในระบบเช้ือเพลงิ และระบบ
หล่อล่ืน ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้บี7 และบี20

 กรณรีถ VOLVO ผู้ผลติสามารถยอมรับการใช้นํา้มนัไบโอดเีซลได้ถงึบี30 แต่
แนะนําให้เปลีย่นกรองเช้ือเพลงิสําหรับการเร่ิมใช้งานคร้ังแรกทุกระยะ 2,000 กม. 
จาํนวน 3 คร้ัง หลงัจากน้ันเปลีย่นปกต ิ

 การเปลีย่นถ่ายนํา้มนัหล่อล่ืน โดยลดอายุการถ่ายนํา้มนัเคร่ืองจาก 40,000 กม. เป็น 
20,000 กม.

ราคาน้ํามนัดเีซล 100% 20.79 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนับ1ี00 28.77 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนัดเีซล(บ7ี)ทีจ่าํหน่าย 22.29 บาท/ลติร

อตัราการสนบัสนุน รอ้ยละ 11.66% ของราคาน้ํามนับ2ี0

ราคาน้ํามนับ2ี0 ก่อนรบัการสนบัสนุน 22.39 บาท/ลติร
เงนิสนบัสนุน 11.66% 2.61 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนับ2ี0 หลงัไดร้บัการสนบัสนุน 19.78 บาท/ลติร
ส่วนต่างราคานํ้ามนั B20 และนํ้ามนั
ดีเซลที่จาํหน่าย 2.51 บาท/ลิตร

ตวัอย่างการคาํนวนเงนิสนับสนุน



ตวัอย่างการผลประหยัด

ปริมาณการใช้นํา้มนั (ลติร/เดือน)

ท่ีมาการคํานวณเงินสนับสนุน

รายละเอียด หน่วย Base Diesel B100 B20 ร้อยละของราคาขายส่ง
ส่วนต่างราคาตน้ทุน บาท/ลิตร 17.36 21.36 18.16 3.46
ส่วนต่างค่าความร้อน MJ/L 36.42 33.30 35.79  
 บาท/ลิตร 17.36 18.98 17.66 1.74
ชดเชยค่าผสม บาท/ลิตร    3.46

8.66

 สว่นตา่งต้นทนุและคา่ความร้อน คา่จงูใจ รวม

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปีท่ี 1 8.66 3 11.66



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ค 
 

ประกาศประกาศ  พพ. เรื่อพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ง หลักเกณฑ์
คุณสมบัติ และเงื่อนไขการส่งเสริมฯคุณสมบัติ และเงื่อนไขการส่งเสริมฯ 
  

  
  
  
  









  
  
  
  
  

  

ภาคผนวก ค 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
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รายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2559 
คณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการส�งเสริมการใช"น้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนต-บรรทุกขนาดใหญ� 

วันท่ี  16  มีนาคม  2559  เวลา 10.00 – 12.30 น. 
ณ ห"องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน- ช้ัน 10 อาคาร 7  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ-พลังงาน 
………………………………………….. 

 
รายช่ือคณะกรรมการผู"เข"าร�วมประชุม 
1. นายกุศล ชีวากร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน รองประธานกรรมการฯ 
2. นายพงศ�ศักด์ิ พรหมกร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน กรรมการฯ 
3. นางสาวรัตนา อิทธิอมร  กรมการขนส&งทางบก    กรรมการฯ 
4. นายยู เจียร�ยืนยงพงศ�  สหพันธ�การขนส&งทางบกแห&งประเทศไทย  กรรมการฯ 
5. นายกฤษณ�  สุริยผล  สมาคมขนส&งทางบกแห&งประเทศไทย  กรรมการฯ 
6. นายศาณินทร� ตริยานนท� สมาคมผู4ผลิตไบโอดีเซลไทย   กรรมการฯ 
7. นายสยามณัฐ พนัสสรณ� กลุ&มอุตสาหกรรมยานยนต�   กรรมการฯ 
8. นายวัฒนา พรพัฒน�กุล บริษัท บางจากป:โตรเลียม จํากัด (มหาชน)  กรรมการฯ 
9. นางสาวภัคสุภา เล็กบํารุง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   กรรมการฯ 
10. นางสาวสุธารี เกียรติม่ัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน กรรมการและผู4ช&วยเลขานุการ 
11. นายอากร สร4อยแก4ว  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน กรรมการและผู4ช&วยเลขานุการ 
 
ผู"เข"าร�วมประชุม 
12. นายจตุพล เสือมี   กรมการขนส&งทางบก 
13. นายปรีชา องคไทร  กลุ&มอุตสาหกรรมยานยนต� 
14. นายไพศาล ทุ&งมีผล  กลุ&มอุตสาหกรรมยานยนต� 
15. คุณศศิธร ปทุมแสงทอง กลุ&มอุตสาหกรรมยานยนต� 
16. นายณัฐ ส&องแสงเจริญ บริษัท บางจากป:โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
17. นางสาวอัจฉนา จั่งเจEก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
18. นางสาววรพนิต สิทธิปบุศย� บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
19. นายสมเกียรติ สุทธิรัตน� ท่ีปรึกษาบริษัท เอ็นโซล จํากัด 
20. นายทวีรักษ� หมู&สัญญาลักษณ� ท่ีปรึกษาบริษัท เอ็นโซล จํากัด  
21. นางสาววันวิวา หลักหนองบุ ท่ีปรึกษาบริษัท เอ็นโซล จํากัด 
22. นางสาวพิชาพัทธ� ภู&ทอง  ท่ีปรึกษาบริษัท เอ็นโซล จํากัด 
 

เปAดประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 

/วาระท่ี 1 … 
 



-2- 

 

 วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ"งให"ท่ีประชุม 
 ประธานท่ีประชุม โดยรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน นายกุศล ชีวากร แจ4งให4ท่ีประชุม
ทราบว&า วันนี้เปKนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการส&งเสริมการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนต�
บรรทุกขนาดใหญ& ครั้งท่ี 1 เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ�คุณสมบัติและเง่ือนไขการส&งเสริมการใช4ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต�
บรรทุกขนาดใหญ& ซ่ึงต4องขอความร&วมมือจากคณะกรรมการฯ ทุกท&าน ให4ความเห็นและข4อเสนอแนะเพ่ือท่ี พพ.จะได4
จัดทําประกาศหลักเกณฑ�และเง่ือนไขฯ เพ่ือรับสมัครผู4เข4าร&วมโครงการต&อไป   
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
 2.1 คําส่ังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ-พลังงาน ท่ี (บ) ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการสนับสนุนโครงการส�งเสริมการใช"น้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนต-บรรทุกขนาดใหญ� 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  

 
 2.2 ผลการการประชุมเพ่ือรับฟHงความคิดเห็นต�อร�างหลักเกณฑ-ฯ 

ฝQายเลขานุการได4แจ4งให4ท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีผ&านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.2.1 การประชุมเพ่ือรับฟSงความคิดเห็นต&อร&างหลักเกณฑ�ฯ ในวันพุธท่ี 9 มีนาคม 2559 ณ ห4องบุญรอด-
นิธิพัฒน� กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 

2.2.1.1 ผลการดําเนินงานท่ีผ&านมาของ พพ. และผลการทดสอบการใช4ไบโอดีเซลบี20 
• โครงการส&งเสริมการผลิตการใช4ไบโอดีเซลในระดับชุมชน 
• โครงการการศึกษาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน 
• โครงการพ่ึงพาตนเองด4านพลังงานด4วยไบโอดีเซลชุมชน 
• โครงการวิจัยและทดสอบการใช4ไบโอดีเซลต้ังแต&ร4อยละ 20 ข้ึนไปกับเรือประมง 
• โครงการนําร&องการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในเรือประมงพ้ืนบ4านและเรือขนาดเล็กในพ้ืนท่ี

ชายฝSUง 
• โครงการนําร&องการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต�บรรทุก 

2.2.1.2  สรุปประเด็นและข4อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา 
2.2.2 ร&างประกาศหลักเกณฑ�คุณสมบัติและเง่ือนไขการส&งเสริมการใช4ไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต�บรรทุก
ขนาดใหญ&ฝQายเลขานุการได4ปรับข4อความในร&างหลักเกณฑ�ฯ ดังแสดงในวาระท่ี 3 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

/วาระท่ี 3 … 
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 วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณาร�างหลักเกณฑ-คุณสมบัติและเง่ือนไขการส�งเสริมการใช"ไบโอดีเซลบี 20 ใน
รถยนต-บรรทุกขนาดใหญ� 
 ฝQายเลขานุการได4นําเสนอร&างประกาศหลักเกณฑ�คุณสมบัติและเง่ือนไขการส&งเสริมการใช4ไบโอดีเซลบี 20 ใน
รถยนต�บรรทุกขนาดใหญ&ท้ังหมด 3 หมวด ประกอบด4วย หมวดท่ี 1 ข4อกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ�ท่ัวไป หมวดท่ี 2 
เง่ือนไขการดําเนินงาน และหมวดท่ี 3 วิธีการร&วมโครงการ 
  

3.1 ข"อกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ-ท่ัวไป 
3.1.1. คุณสมบัติของผู4ขอรับการสนับสนุน 

3.1.1.1. เปKนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานต้ังอยู&ในประเทศไทย 
3.1.1.2. เปKนผู4ประกอบกิจการขนส&ง และมีความต4องการใช4น้ํามันดีเซลเพ่ือประกอบการขนส&งเท&านั้น 
3.1.1.3. สามารถจัดหาสถานท่ีจัดเก็บและจ&ายน้ํามันไบโอดีเซลบี20 เพ่ือใช4ในการเข4าร&วมโครงการได4 
3.1.1.4. ต4องได4รับการสนับสนุนจากผู4บริหารระดับสูงซ่ึงเปKนผู4มีอํานาจหรือผู4รับมอบอํานาจลงนามใน

เอกสารขอรับสนับสนุน 
3.1.2. หลักเกณฑ�การสนับสนุน 

3.1.2.1. วงเงินสนับสนุนสําหรับซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ รวมท้ังโครงการไม&เกิน ๑๑๕ ล4านบาท   
3.1.2.2. ให4การสนับสนุนเฉพาะรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนถูกต4องตามประกาศของกรมการขนส&งทางบก

เท&านั้น 
3.1.2.3. อัตราให4การสนับสนุนร4อยละ ๑๑.๖๖ ของราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ รวมภาษีมูลค&าเพ่ิมตาม

ใบเสร็จท่ีออกโดยผู4ค4าน้ํามัน ท้ังนี้สูงสุดไม&เกิน ๔ บาทต&อลิตร 
3.1.2.4. ผู4เข4าร&วมโครงการจะได4รับเงินสนับสนุนในการซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ตลอดระยะเวลาท่ีเข4า

ร&วมโครงการไม&เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต&อคัน หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดให4 
3.1.2.5. ระยะเวลาให4การสนับสนุนนับต้ังแต&วันท่ีลงนามในสัญญาให4การสนับสนุนจนถึงวันท่ี ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
ข"อเสนอแนะและข"อคิดเห็น ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 
 

1) ผู4แทนกรมการขนส&งทางบกเสนอให4ผู4สมัครขอรับเงินสนับสนุนเปKนท้ังบุคคลหรือนิติบุคคล เนื่องจากมีผู4
จดทะเบียนกับกรมการขนส&งทางบกท้ังแบบบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือประกอบกิจการขนส&งสาธารณะ
จํานวน 280,000 คัน และประกอบกิจการขนส&ง 770,000 คัน ซ่ึงจะเปKนการเพ่ิมกลุ&มเป]าหมายท่ีจะ
เข4าร&วมโครงการด4วย 

2) ผู4แทนกรมการขนส&งทางบกเสนอให4ผู4สมัครขอรับเงินสนับสนุนคือผู4ได4รับอนุญาตประกอบกิจการขนส&ง
จากกรมการขนส&งทางบก และรถบรรทุกท่ีจะเข4าร&วมโครงการควรจะต4องจดทะเบียนและชําระภาษี
ถูกต4องแล4ว 
 
 
 

/ผู4แทนจาก… 
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3) ผู4แทนจากบริษัท บางจากป:โตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีข4อคิดเห็นว&าผู4สมัครขอรับเงินสนับสนุนอาจจะมี
เพียงผู4ใช4รายใหญ&เท&านั้น เนื่องจากผู4ใช4น้ํามันรายย&อยต4องสั่งซ้ือน้ํามันครั้งละมากๆ และต4องสํารองน้ํามัน
มากกว&าความต4องการ คุณภาพน้ํามันอาจลดลงถ4าไม&มีการใช4ให4หมดในเวลาท่ีเหมาะสม 

4) ผู4แทนจากสมาคมผู4ผลิตไบโอดีเซลไทย เสนอให4มีการเก็บข4อมูลติดตามการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20 และ
การสลับการใช4น้ํามันระหว&างบี7 และบี20 เพ่ือให4สะท4อนผลการใช4งานในสภาวะจริง โดยควรแยกเก็บ
ข4อมูลผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับรถบรรทุกจากการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20 เพียงชนิดเดียว และผลกระทบท่ี
เกิดจากการใช4งานสลับระหว&างบี7 และบี20 รวมถึงการหาสถานท่ีสํารองน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ท่ี
จุดเริ่มต4นและสิ้นสุดการเดินทางของรถบรรทุกแต&ละคันในกรณีท่ีต4องการใช4บี20 ตลอดระยะทางการ
ขนส&ง 

5) ผู4แทนจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เสนอให4โครงการชี้แจงรายละเอียดผลการศึกษาท่ีผ&านมา รวมท้ัง
แนวทางการบํารุงรักษาเครื่องยนต� เนื่องจากผลการทดสอบของปตท.พบว&าการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20 
มีผลกระทบต&ออายุใช4งานน้ํามันเครื่องยนต� และเสนอให4รถบรรทุกท่ีเข4าร&วมโครงการต4องเปลี่ยนอุปกรณ�
ให4อยู&ในสภาพใหม& เพ่ือสามารถเก็บข4อมูลผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20  

6) ผู4แทนจากสหพันธ�การขนส&งทางบกแห&งประเทศไทยเสนอให4ชี้แจงท่ีมาของโครงการ ท่ีมาของนโยบาย
การให4เงินสนับสนุน ผลการทดสอบการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20 กับรถบรรทุกประเภทต&างๆ รวมท้ังค&า
บํารุงรักษาเพ่ิมเติมเม่ือเปรียบเทียบกับการใช4น้ํามันดีเซลท่ัวไป เพ่ือให4ผู4เข4าร&วมโครงการรับทราบ
ข4อเท็จจริงของการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20 ค&าบํารุงรักษาท่ีผู4เข4าร&วมโครงการต4องรับผิดชอบเอง สามารถ
เปรียบเทียบความคุ4มทุนเม่ือขอรับเงินสนับสนุนกับค&าบํารุงรักษา และภาครัฐควรกําหนดการดําเนิน
นโยบายอย&างชัดเจนและต&อเนื่อง เพ่ือให4ผู4ประกอบการท่ีเข4าร&วมโครงการไม&ประสบปSญหาจากการ
สนับสนุนท่ีขาดความต&อเนื่อง  

7) ผู4แทนจากสมาคมขนส&งทางบกแห&งประเทศไทยและผู4แทนจากสหพันธ�การขนส&งทางบกแห&งประเทศไทย
เสนอว&าอัตราการให4การสนับสนุนยังไม&จูงใจต&อผู4สมัครเข4าร&วมโครงการในขณะนี้ เนื่องจากต4นทุนราคา
น้ํามันท่ีปSจจุบันลดลงมามากแล4ว ควรกําหนดให4อัตราการให4เงินสนับสนุนเพ่ิมข้ึน ครอบคลุมค&า
บํารุงรักษาและค&าใช4จ&ายอ่ืนๆ ด4วย 

8) ผู4แทนจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เสนอให4โครงการระบุขอบเขตความรับผิดชอบ การรับประกัน
ของโครงการในเง่ือนไข โดยจัดทําเปKนคู&มือเพ่ือให4ผู4สมัครเข4าร&วมโครงการรับทราบ เช&นเดียวกับผู4แทน
จากสมาคมผู4ผลิตไบโอดีเซลไทย ท่ีเสนอให4จัดทําคู&มือแนะนําแก&ผู4สมัครเข4าร&วมโครงการ ซ่ึงแสดงให4
ทราบถึงผลการทดสอบการใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถบรรทุก  

9) ผู4แทนกรมการขนส&งทางบกเสนอให4แสดงรายละเอียดโครงการเช&นเดียวกันกับท่ีผู4แทนจากสหพันธ�การ
ขนส&งทางบกแห&งประเทศไทยและผู4แทนจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และเสนอให4ติดต&อ
ประสานงานไปยังตัวแทนกลุ&มสมาคมขนส&งต&างๆ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดประชุมกลุ&มย&อย 

 
 
 
 
 

/๑๐ ผู4แทนจาก… 



-5- 

 

10) ผู4แทนจากสมาคมขนส&งทางบกแห&งประเทศไทยเสนอให4การให4เงินสนับสนุนอ4างอิงจากค&าบํารุงรักษา 
และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน และปรับเปลี่ยนตามราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี 7 ส&วนในหลักเกณฑ�ฯ ควร
ปรับจาก 150,000 บาท/คัน เปKนค&าเฉลี่ย เนื่องจากรถบรรทุกแต&ละคันจะมีระยะทางการเดินรถไม&
เท&ากัน การจะคิดแยกรายคันอาจจะเปKนการเพ่ิมเง่ือนไขให4ผู4เข4าร&วมโครงการ 

11) กลุ&มอุตสาหกรรมยานยนต�และผู4แทนจากสมาคมขนส&งทางบกแห&งประเทศไทยเสนอให4มีการเช&าถังเก็บ
น้ํามันร&วมกัน เพ่ือให4ผู4ประกอบการหลายๆ รายสามารถร&วมกันใช4น้ํามันตลอดระยะทางการขนส&งท้ังต4น
และปลายเส4นทาง 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีข4อคิดเห็นในการปรับร&างหลักเกณฑ�และเง่ือนไขฯ ดังนี้ 
 

1) ผู4สมัครเข4าร&วมโครงการเปKนได4ท้ังบุคคลหรือนิติบุคคล โดยปรับแก4จากนิติบุคคลเปKนผู4ประกอบการท่ีจด
ทะเบียนถูกต4องตามกฎหมายไทย  

2) ผู4สมัครเข4าร&วมโครงการต4องเปKนผู4ได4รับอนุญาตประกอบกิจการขนส&งจากกรมการขนส&งทางบก 
3) ผู4สมัครเข4าร&วมโครงการสามารถจัดหาสถานท่ีจัดเก็บและจ&ายน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ตลอดระยะเวลา

โครงการและเส4นทางเดินรถของรถบรรทุกขนาดใหญ&ได4 เพ่ือควบคุมให4ใช4น้ํามันไบโอดีเซลบี20 
4) ให4การสนับสนุนเฉพาะรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนและชําระภาษีถูกต4องเท&านั้น 
5) ผู4เข4าร&วมโครงการจะได4รับเงินสนับสนุนในการซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ตลอดระยะเวลาท่ีเข4าร&วม

โครงการเฉลี่ย ๑๕๐,๐๐๐ บาทต&อคัน 
 

3.2 ข"อกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ-ท่ัวไป 
3.2.1.  เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน 
3.2.2.  พพ. จะพิจารณาใบสมัครของผู4ท่ียื่นใบสมัครตามลําดับก&อนหลัง ซ่ึงจะดูจากความถูกต4องสมบูรณ�

ของใบสมัคร และเอกสารประกอบ  
3.2.3.  การพิจารณาให4การสนับสนุนของคณะกรรมการถือเปKนท่ีสิ้นสุด ผู4ขอรับการสนับสนุนไม&อาจ

เรียกร4องใดๆ ได4 
3.2.4.  ผู4สมัครท่ีได4รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล4ว จะต4องจัดหาน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ พร4อม

เบิกจ&ายเงินสนับสนุนงวดแรกภายใน ๖๐ วันนับต้ังแต&วันท่ีลงนามในสัญญารับการสนับสนุน 
มิฉะนั้น พพ. มีสิทธิ์บอกเลิกการให4การสนับสนุน 

3.2.5.  ผู4เข4าร&วมโครงการจะต4องซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ จากผู4ค4าน้ํามันท่ีได4รับอนุญาตตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงานเท&านั้น โดยต4องมีส&วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร�ของกรดไขมัน
ไม&ต่ํากว&าร4อยละ ๑๙ และไม&เกินร4อยละ ๒๐ 

3.2.6. ผู4เข4าร&วมโครงการจะต4องให4ความร&วมมือในการจดบันทึก หรือติดต้ังมาตรวัด สําหรับเก็บข4อมูลท่ี
จําเปKนในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีเข4าร&วมโครงการ 

3.2.7.  ผู4เข4าร&วมโครงการสามารถเบิกจ&ายเงินสนับสนุนในการซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลได4ไม&เกินเดือนละ ๑ 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเข4าร&วมโครงการ 

 
/ ข4อเสนอแนะ… 
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ข"อเสนอแนะและข"อคิดเห็น ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 
 

1) ผู4แทนจากบริษัท บางจากป:โตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีข4อคิดเห็นดังนี้ 
๑.1) การจัดหาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 เหมาะสําหรับใช4กับรถบรรทุกทุกคันในกิจการ (Fleet) 

เนื่องจากการผลิตน้ํามันแต&ละครั้งต4องมียอดการสั่งซ้ือปริมาณมาก 
1.2) ควรมีข4อกําหนดคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซลบี20 โดยกรมธุรกิจพลังงาน 
1.3) แนะนําให4การเบิกจ&ายเงินสนับสนุนตามใบเสร็จค&าน้ํามันของรถบรรทุกขนาดใหญ&แต&ละคัน 

โดยรวบรวมใบเสร็จเพ่ือเบิกจ&ายไม&เกินเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเปKนการให4เงินสนับสนุนตามการใช4
งานจริง แทนการจ&ายเงินสนับสนุนตามปริมาณการจัดหาน้ํามันสําหรับใช4กับรถบรรทุกทุกคัน
ในกิจการ (Fleet) ใน 1 เดือน 

1.4) การผลิตน้ํามันท่ีไม&ตรงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ผู4ผลิตต4องทดสอบองค�ประกอบ
น้ํามัน ซ่ึงมีค&าใช4จ&ายในการทดสอบ รวมท้ังค&าใช4จ&ายการปรับแต&งระบบให4ขายน้ํามันไบโอดีเซล
บี20 ส&วนผู4ซ้ือน้ํามันต4องมาข้ึนทะเบียนและทําสัญญาซ้ือจากผู4ผลิตอีก ซ่ึงมีค&าใช4จ&ายและ
วงเงินคํ้าประกันสัญญา และเปKนภาระของผู4เข4าร&วมโครงการ 

 
มติท่ีประชุม ประชุมรับทราบ  

 
3.3 วิธีการร�วมโครงการ 

3.3.1. ผู4ขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเข4าร&วมโครงการได4โดยขอรับใบสมัครได4จาก พพ. หรือทาง  
เว็ปไซด� www.dede.go.th โดยยื่นข4อเสนอขอรับการสนับสนุนได4ดังนี้  

รอบท่ี ๑ เริ่มวันท่ี  ๑ เมษายน ๒๕๕๙  และสิ้นสุดภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
รอบท่ี ๒ เริ่มวันท่ี  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสิ้นสุดภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙   
กรณีเงินสนับสนุนหมดในรอบท่ี ๑  พพ. จะยกเลิกการสนับสนุนในรอบท่ี ๒ 

3.3.2. ผู4ขอรับการสนับสนุนจัดทําและส&งใบสมัครพร4อมเอกสารประกอบ โดยนําไปส&งด4วยตนเอง ท่ี สํานัก
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือทางไปรษณีย� 

3.3.3. พพ. จะตรวจสอบใบสมัครพร4อมเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ�เง่ือนไขและแผนดําเนินงาน หาก
ไม&ถูกต4อง พพ. จะส&งกลับให4ผู4ขอรับการสนับสนุนแก4ไขและส&งกลับมาใหม& หากถูกต4องสมบูรณ�ตาม
หลักเกณฑ�จะนําเสนอต&อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต&อไป 

3.3.4. คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนฯ และ พพ. จะมีหนังสือแจ4งกลับไปยัง
ผู4ผ&านการพิจารณาให4รับการสนับสนุนและให4ผู4ขอรับการสนับสนุนทําสัญญากับ พพ. เพ่ือเข4าร&วม
โครงการ 

3.3.5. ผู4เข4าร&วมโครงการส&งใบเสร็จและเอกสารการเบิกเงิน ตามแบบฟอร�มท่ี พพ. กําหนด โดยพพ. จะ
ตรวจสอบและติดตามการใช4งานไบโอดีเซลบี๒๐ อย&างต&อเนื่อง และสรุปผลการตรวจสอบเพ่ือขอให4
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงานพิจารณาอนุมัติการเบิกจ&ายเงิน เม่ือได4รับการ
อนุมัติแล4ว พพ.จะมีหนังสือแจ4งให4ผู4ขอรับการสนับสนุนมารับเงินสนับสนุนฯ 

 
 

/ ข4อเสนอแนะ… 



-7- 

 

ข"อเสนอแนะและข"อคิดเห็น ของคณะกรรมการฯ  
ไม&มีข4อเสนอแนะและข4อคิดเห็น 
 
มติท่ีประชุม ประชุมรับทราบ 
 
สรุปมติท่ีประชุม 
- รับทราบและให4ฝQายเลขานุการแก4ไขหลักเกณฑ�และเง่ือนไขฯ ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ โดยจะพิจารณา

จํานวนผู4สมัครจากการรับสมัครรอบแรก หากไม&มีผู4สมัครเข4าร&วมโครงการ หรือมีผู4สมัครเข4าร&วมโครงการน4อย 
ให4ฝQายเลขานุการปรับปรุงหลักเกณฑ�และเง่ือนไขฯ รวมถึงอัตราการให4การสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมแรงจูงให4ผู4เข4าร&วม
โครงการ และเสนอให4คณะกรรมการฯ พิจารณา เพ่ือแก4ไขหลักเกณฑ�และเง่ือนไขฯ ให4เหมาะสมอีกครั้ง 

 
ปAดประชุมเวลา 12.30 น. 
          นายทวีป พลเสน 
นางสาวสุธารี เกียรติม่ัน        
นายอากร สร4อยแก4ว           ผู4ตรวจรายงานการประชุม  
ผู4บันทึกการประชุม        
 



  
  
  

  
  
  

ภาคผนวก งภาคผนวก ง  
 

เอกสารเอกสารการการขอรับการสนบัสนุนขอรับการสนบัสนุน  
--  ตัวอย่างแบบขอรับการสนับสนุนตัวอย่างแบบขอรับการสนับสนุน  
--  คู่มือขอรับการสนับสนุนคู่มือขอรับการสนับสนุน  
--  แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ  

  
  
  



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ง 
 

ตัวอย่างแบบขอตัวอย่างแบบขอรับการสนบัสนุนรับการสนบัสนุน  
  
  
  
  
  
  



เลขที�

โครงการส่งเสริมการใช้นํ�ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

บริษัท.............................................

รูปถ่ายสถานที่

เดือน                    พ.ศ. 2558

เสนอต่อ

แบบขอรับการสนับสนุน

กรปูถา่ยบรษัิท 



ขั�นตอนการสมัครเพื�อขอรับการสนับสนุน

คณะกรรมการพิจารณา ฯ คณะทํางาน พพ. ที�ปรึกษาโครงการ ฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ขอรับการสนับสนุน

ติดตาม ประชาสัมพันธ และดําเนินการ

ตามแผนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

 รับขอมูลและจัดทําเอกสารประกอบ

การรับสมัครเขารวมโครงการ

จัดสงแบบเอกสารสมัครเขารวมโครงการ

พรอมเอกสารประกอบ

ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไข 

ติดตอ สถานประกอบการแกไข 

หรือขอเอกสารขอมูลเพ่ิมเติม

ทําเอกสารสรุป และเตรียมเอกสารชุดงาน

เพ่ือเสนอเห็นชอบ 
สงเอกสารการแกไข

ตามเอกสารการขอรับสมัครลงบันทึกเอกสารชุด

เสนอเพ่ือคัดเลือก

พพ. ลงบันทึก เห็นชอบ

ประชุมพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ
ผูสมัครเขารวมโครงการ

รับทราบผลอนุมัติ แจงผลการอนุมัติ

จัดเก็บผลการอนุมัติ 

จัดทําฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ

จัดทําและมอบสัญญา

รับทราบผลการพิจารณาเห็นชอบ

การเขารวมโครงการ

ไมถูกตองสมบูรณ

ถูกตองสมบูรณ
ภายใน 3 วันทําการ

รอบท่ี 1 วันท่ี 8 มิถุนายน 2559

รอบท่ี 2 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559

รอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2559

รอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2559

รอบที่ 1 เร่ิม 1 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2559

รอบที่ 2 เร่ิม 16 มิ.ย. ถึง 15 ส.ค. 2559

พพ. ลงบันทึกแลวสงเอกสาร

ใหท่ีปรึกษา 



เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน

รายการ จํานวนหน้า ได้รับ ไม่ได้รับ

ใบสมัครขอรับการสนับสนุน *

สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล

สําเนาทะเบียนรถบรรทุกเข้าร่วมโครงการ

เอกสารแสดงปริมาณการใช้นํ�ามันรายเดือน 

(อย่างน้อย 12 เดือน)

ภาพถ่ายสถานที� อุปกรณ์ ถังนํ�ามัน

แผนการใช้นํ�ามันB20  *

(วันที�จะใช้งาน - วันสิ�นสุดการใช้งาน)

 * ใช้ตามแบบฟอร์มที�แนบในเอกสารนี�

หมายเหตุ



ใบสมัครขอรับการสนับสนุน

ชื�อนิติบุคคล   สมัครใหม่ สมัครเพิ�ม

ที�อยู่เลขที� ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณี

โทรศัพท์  โทรสาร  

มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเป็นเงินสนับสนุน 

เป็นเงินทั�งสิ�น   โดยมีรายละเอียด ที�ขอรับการสนับสนุนดังนี�

จํานวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ที�เข้าร่วมโครงการ 0 คัน

ปริมาณนํ�ามัน B20 ที�ขอรับการสนับสนุน #DIV/0! ลิตร

ราคานํ�ามันดีเซลที�หัวจ่าย (อ้างอิง วันที� ....................) 22.29 บาท/ลิตร

สรุปการขอรับการสนับสนุน 2.56 บาท/ลิตร

ปริมาณนํ�ามัน B20 ที�ได้รับการสนับสนุน #DIV/0! ลิตร

รวมเป็นเงินที�ขอรับการสนับสนุน -                #DIV/0! บาท

ท้งนี� ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อมูลที�กรอกในแบบขอรับการสนับสนุนนี�เป็นจริง  และเป็นไปตามเงื�อนไขหลักเกณฑ์ทุกประการ  

ตลอดจน ข้าพเจ้ายินยอมและจะอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที�หรือผู้ที�ได้รับมอบหมายจาก พพ.  เข้ามาตรวจสอบการใช้นํ�ามันไบโอดีเซลบ2ี0

เพื�อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป 

หมายเหตุ ผลสรุปรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนฯ เป็นไปตามข้อมูลจริงที�ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอก

ลงชื�อ …………………………………… ผู้ขอ

       (……………………………………)

       ประทับตรานิติบุคคล

วันที� …… เดือน …………….. พ.ศ. ………..

#DIV/0! #DIV/0!

 …………………………………………………..



เอกสารแสดงปริมาณการใช้นํ�ามันรายเดือน

1 #DIV/0!

2 #DIV/0!

3 #DIV/0!

4 #DIV/0!

5 #DIV/0!

6 #DIV/0!

7 #DIV/0!

8 #DIV/0!

9 #DIV/0!

10 #DIV/0!

11 #DIV/0!

12 #DIV/0!

13 #DIV/0!

14 #DIV/0!

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

เฉลี�ย #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

เดือน
จํานวนรถ 

(คัน)  (ลิตร)

ความต้องการนํ�ามัน 
ที�

ความต้องการเฉลี�ยนํ�ามัน 

 (ลิตร/คัน/เดือน)



แผนการใช้นํ�ามันB20

เริ�มต้น สิ�นสุด รวม  (ลิตร/เดือน) ทั�งหมด (ลิตร)

1 10 #DIV/0! #DIV/0!

2 10 #DIV/0! #DIV/0!

3 10 #DIV/0! #DIV/0!

4 10 #DIV/0! #DIV/0!

5 10 #DIV/0! #DIV/0!

6 #DIV/0! #DIV/0!

7 #DIV/0! #DIV/0!

8 #DIV/0! #DIV/0!

9 #DIV/0! #DIV/0!

10 #DIV/0! #DIV/0!

11 #DIV/0! #DIV/0!

12 #DIV/0! #DIV/0!

13 #DIV/0! #DIV/0!

14 #DIV/0! #DIV/0!

15 #DIV/0! #DIV/0!

16 #DIV/0! #DIV/0!

17 #DIV/0! #DIV/0!

18 #DIV/0! #DIV/0!

19 #DIV/0! #DIV/0!

20 #DIV/0! #DIV/0!

21 #DIV/0! #DIV/0!

22 #DIV/0! #DIV/0!

23 #DIV/0! #DIV/0!

24 #DIV/0! #DIV/0!

25 #DIV/0! #DIV/0!

26 #DIV/0! #DIV/0!

27 #DIV/0! #DIV/0!

28 #DIV/0! #DIV/0!

29 #DIV/0! #DIV/0!

30 #DIV/0! #DIV/0!

31 #DIV/0! #DIV/0!

32 #DIV/0! #DIV/0!

33 #DIV/0! #DIV/0!

34 #DIV/0! #DIV/0!

35 #DIV/0! #DIV/0!

36 #DIV/0! #DIV/0!

37 #DIV/0! #DIV/0!

38 #DIV/0! #DIV/0!

39 #DIV/0! #DIV/0!

40 #DIV/0! #DIV/0!

41 #DIV/0! #DIV/0!

42 #DIV/0! #DIV/0!

43 #DIV/0! #DIV/0!

44 #DIV/0! #DIV/0!

45 #DIV/0! #DIV/0!

46 #DIV/0! #DIV/0!

47 #DIV/0! #DIV/0!

48 #DIV/0! #DIV/0!

49 #DIV/0! #DIV/0!

50 #DIV/0! #DIV/0!

51 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!รวมทั�งหมด

ลําดับ ประเภท ทะเบียน ขนาดเครื�องยนต์ (ซีซ)ี
ระยะเวลาที�เข้าร่วมโครงการ (เดือน) ความต้องการนํ�ามัน 



สถานที่เก็บนํ้ามันตั้งอยู่ที่.................................................

กรปูถา่ยสถานทีเ่กบ็ และจดุจา่ยน้ํามนั 



ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

1 กรอกขอมูลเฉพาะชองสีเทาทุกขอ

2 ใสรูปถายของบริษัท หนวยงานในหนาปก และรูปถายสถานที่/จุดจายน้ํามันในหนาสุดทาย

3 ปริ้นเอกสารพรอมแนบเอกสาร และจัดเรียงเอกสารดังนี้

3.1 หนังสือนําสงแบบคําขอเขารวมโครงการ

3.2 แบบคําขอเขารับการสนับสนุนที่กรอกขอมูลครบถวน

3.3 สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

3.4 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

3.5 สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่เขารวมโครงการ หรือหลักฐานอื่น

3.6 เอกสารแสดงความเปนเจาของหรือเอกสารการอนุญาตใหใชสถานที่เก็บหรือจายน้ํามันเพื่อใชในโครงการ

4 จัดสงเอกสารดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณียที่

สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (สมัครเขารวมโครงการไบโอดีเซลบี๒๐) 

อาคาร ๗ ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

เลขที่ ๑๗ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐



เลขที่

เดือน 1 เมษายน พ.ศ. 2558

แบบขอรับการสนับสนุน

โครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ

บริษัท บรรทุกดี จํากัด

เสนอตอ



ขั้นตอนการสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุน

คณะกรรมการพิจารณา ฯ คณะทํางาน พพ. ที�ปรึกษาโครงการ ฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ขอรับการสนับสนุน

ติดตาม ประชาสัมพันธ และดําเนินการ

ตามแผนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

 รับขอมูลและจัดทําเอกสารประกอบ

การรับสมัครเขารวมโครงการ

จัดสงแบบเอกสารสมัครเขารวมโครงการ

พรอมเอกสารประกอบ

ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไข 

ติดตอ สถานประกอบการแกไข 

หรือขอเอกสารขอมูลเพ่ิมเติม

ทําเอกสารสรุป และเตรียมเอกสารชุดงาน

เพ่ือเสนอเห็นชอบ 
สงเอกสารการแกไข

ตามเอกสารการขอรับสมัครลงบันทึกเอกสารชุด

เสนอเพ่ือคัดเลือก

พพ. ลงบันทึก เห็นชอบ

ประชุมพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ
ผูสมัครเขารวมโครงการ

รับทราบผลอนุมัติ แจงผลการอนุมัติ

จัดเก็บผลการอนุมัติ 

จัดทําฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ

จัดทําและมอบสัญญา

รับทราบผลการพิจารณาเห็นชอบ

การเขารวมโครงการ

ไมถูกตองสมบูรณ

ถูกตองสมบูรณ
ภายใน 3 วันทําการ

รอบท่ี 1 วันท่ี 8 มิถุนายน 2559

รอบท่ี 2 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559

รอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2559

รอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2559

รอบที่ 1 เร่ิม 1 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2559

รอบที่ 2 เร่ิม 16 มิ.ย. ถึง 15 ส.ค. 2559

พพ. ลงบันทึกแลวสงเอกสาร

ใหท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการพิจารณา ฯ คณะทํางาน พพ. ที�ปรึกษาโครงการ ฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ขอรับการสนับสนุน

ติดตาม ประชาสัมพันธ และดําเนินการ

ตามแผนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

 รับขอมูลและจัดทําเอกสารประกอบ

การรับสมัครเขารวมโครงการ

จัดสงแบบเอกสารสมัครเขารวมโครงการ

พรอมเอกสารประกอบ

ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไข 

ติดตอ สถานประกอบการแกไข 

หรือขอเอกสารขอมูลเพ่ิมเติม

ทําเอกสารสรุป และเตรียมเอกสารชุดงาน

เพ่ือเสนอเห็นชอบ 
สงเอกสารการแกไข

ตามเอกสารการขอรับสมัครลงบันทึกเอกสารชุด

เสนอเพ่ือคัดเลือก

พพ. ลงบันทึก เห็นชอบ

ประชุมพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ
ผูสมัครเขารวมโครงการ

รับทราบผลอนุมัติ แจงผลการอนุมัติ

จัดเก็บผลการอนุมัติ 

จัดทําฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ

จัดทําและมอบสัญญา

รับทราบผลการพิจารณาเห็นชอบ

การเขารวมโครงการ

ไมถูกตองสมบูรณ

ถูกตองสมบูรณ
ภายใน 3 วันทําการ

รอบท่ี 1 วันท่ี 8 มิถุนายน 2559

รอบท่ี 2 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559

รอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2559

รอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2559

รอบที่ 1 เร่ิม 1 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2559

รอบที่ 2 เร่ิม 16 มิ.ย. ถึง 15 ส.ค. 2559

พพ. ลงบันทึกแลวสงเอกสาร

ใหท่ีปรึกษา 



เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน

จํานวนหนา ไดรับ ไมไดรับ

ใบสมัครขอรับการสนับสนุน * 7

สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล 2

สําเนาทะเบียนรถบรรทุกเขารวมโครงการ 5

เอกสารแสดงปริมาณการใชน้ํามันรายเดือน 1

(อยางนอย 12 เดือน)

ภาพถายสถานที่ อุปกรณ ถังน้ํามัน 1

แผนการใชน้ํามันB20  * 1

(วันที่จะใชงาน - วันสิ้นสุดการใชงาน)

 * ใชตามแบบฟอรมที่แนบในเอกสารนี้

รายการ หมายเหตุ



ใบสมัครขอรับการสนับสนุน

ชื่อนิติบุคคล  P  สมัครใหม สมัครเพิ่ม

ที่อยูเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย

โทรศัพท  โทรสาร  

มีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนเปนเงินสนับสนุน 

เปนเงินทั้งสิ้น   โดยมีรายละเอียด ที่ขอรับการสนับสนุนดังนี้

จํานวนรถบรรทุกขนาดใหญที่เขารวมโครงการ 5 คัน

ปริมาณน้ํามัน B20 ที่ขอรับการสนับสนุน 134,500      ลิตร

ราคาน้ํามันดีเซลที่หัวจาย (อางอิง วันที่ 1 เมษายน 2559) 22.29 บาท/ลิตร

สรุปการขอรับการสนับสนุน 2.56 บาท/ลิตร

ปริมาณน้ํามัน B20 ที่ไดรับการสนับสนุน 15,683       ลิตร

รวมเปนเงินที่ขอรับการสนับสนุน -                   344,800     บาท

ทงนี้ ขาพเจาของรับรองวาขอมูลที่กรอกในแบบขอรับการสนับสนุนนี้เปนจริง  และเปนไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑทุกประการ  

ตลอดจน ขาพเจายินยอมและจะอํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก พพ.  เขามาตรวจสอบการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20

เพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธโครงการตอไป 

หมายเหตุ ผลสรุปรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนฯ เปนไปตามขอมูลจริงที่ขาพเจาเปนผูกรอก

ลงชื่อ …………………………………… ผูขอ

       (นายบรรทุกดี ดวยบียี่สิบ)

       ประทับตรานิติบุคคล

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท บรรทุกดี จํากัด

125 นวมินทร นวมินทร

บึงกุม กรุงเทพฯ 10230

02-12334567 02-123-4567

344,799.84         ( สามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดรอยเกาสิบเกาบาทแปดสิบสี่สตางค )



เอกสารแสดงปริมาณการใชน้ํามันรายเดือน

1 มกราคม 50 200,000      4,000        

2 กุมภาพันธ 50 200,000      4,000        

3 มีนาคม 50 150,000      3,000        

4 เมษายน 50 250,000      5,000        

5 พฤษภาคม 50 150,000      3,000        

6 มิถุนายน 50 120,000      2,400        

7 กรกฎาคม 50 150,000      3,000        

8 สิงหาคม 50 150,000      3,000        

9 กันยายน 50 150,000      3,000        

10 ตุลาคม 50 150,000      3,000        

11 พฤศจิกายน 50 220,000      4,400        

12 ธันวาคม 50 250,000      5,000        

13 มกราคม 50 300,000      6,000        

14 กุมภาพันธ 2559 50 250,000      5,000        

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

เฉลี่ย 50 192,142.86  3,842.86    

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2559

ที่ เดือน
จํานวนรถ ความตองการน้ํามัน 

(คัน)  (ลิตร)

ความตองการเฉลี่ยน้ํามัน 

 (ลิตร/คัน/เดือน)



แผนการใชน้ํามันB20

เริ่มตน สิ้นสุด รวม  (ลิตร/เดือน) ทั้งหมด (ลิตร)

1 6 1-ส.ค.-59 31-พ.ค.-60 10 3,843           38,429     

2 6 1-ส.ค.-59 31-พ.ค.-60 10 3,843           38,429     

3 5 1-ส.ค.-59 31-ธ.ค.-59 5 3,843           19,214     

4 5 1-ส.ค.-59 31-ธ.ค.-59 5 3,843           19,214     

5 5 1-ส.ค.-59 31-ธ.ค.-59 5 3,843           19,214     

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

19,214         134,500   รวมทั้งหมด

1บ 1237 6000

1บ 1238 6000

1บ 1234 10000

1บ 1235 10000

1บ 1236 6000

ลําดับ ประเภท ทะเบียน ขนาดเครื่องยนต (ซีซ)ี
ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ (เดือน) ความตองการน้ํามัน 



สถานที่เก็บน้ํามันตั้งอยูที่ 125 ถนนนวมินทร เขตบึงกุม กทม. (สถานที่เดียวกับที่ตั้งบริษัท)

รูปจุดจายน้ํามัน



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ง 
 

คู่มือขอรับการสนับสนุนคู่มือขอรับการสนับสนุน  
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คู่มือขอรับเงินสนับสนุน 

โครงการส่งเสริมการใช้น ้ามันไบโอดีเซลบี20  

ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ ่

 

โดย 

  
 

 

2559 
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1. ความเป็นมาของโครงการ 
  
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2558 -2579 (AEDP 
2015) ได้ก าหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล 14 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2579 โดยมีการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
ด้วยการประกาศบังคับใช้น้ ามันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลร้อยละ 7 (บี7) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2557 ซึ่งเป็นอัตราส่วนผสมสูงสุดที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยอมรับให้ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล
ได้โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ ท าให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมียอดปริมาณ
การใช้ไบโอดีเซล 2.89 ล้านลิตรต่อวันในปี 2557 และ 3.3 ล้านลิตในปี 2558 ซึ่งแม้ว่าจะปริมาณการใช้ไบโอ
ดีเซลจะสูงขึ้น แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนั้นการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จะต้องมีการเพ่ิมช่อง
ทางการใช้น้ ามันไบโอดีเซลจากช่องทางเดิม โดยต้องมีการส่งเสริมเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ ามันไบโอ
ดีเซลในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่งเสริมการใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี20 ส าหรับผู้ใช้รถยนต์บรรทุกขนาด ใหญ่ ซึ่ง 
พพ. ได้เคยมีการศึกษาวิจัยทดลองใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกแล้ว จึงควรน าผลการศึกษา
ดังกล่าวมาขยายผลเพิ่มปริมาณการใช้น้ ามันไบโอดีเซล  
 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือเพ่ิมปริมาณและผลผลิต
ให้สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ ามันปาล์มเพ่ิมขึ้นซึ่งอาจจะเกิดภาวะล้นตลาดได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่
ปาล์มน้ ามันให้ผลิผลิตสูงประกอบกับกระทรวงพลังงาน ได้เคยมีการศึกษาวิจัยทดลองใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี 20 
ในรถยนต์บรรทุกแล้ว จึงควรน าผลการศึกษาดังกล่าวมาขยายผล โดยการส่งเสริมเพ่ือสร้ างความเชื่อมั่นต่อ
การใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี 20 ของผู้ใช้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

o เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาด
ใหญ ่

o เพ่ือสร้างความต้องการใช้น้ ามันไบโอดีเซลให้เพ่ิมมากข้ึน 
 

3. รูปแบบโครงการ 
 
 ส่งเสริมการใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยเปิดรับผู้ที่สนใจที่ใช้รถยนต์
บรรทุกขนาดใหญ ่ซ่ึง พพ. จะสนับสนุนค่าน้ ามันไบโอดีเซลบี 20 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวงเงินสนับสนุน
รวมทั้งหมดไม่เกิน 115 ล้านบาท 
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4. ระยะเวลาโครงการ   
 การรับสมัคร  

รอบท่ี 1 เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
 รอบท่ี 2 เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และสิ้นสุดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
 กรณีเงินสนับสนุนหมดในรอบที่ 1 พพ. จะยกเลิกการสนับสนุนในรอบที่ 2 

 
การให้การสนับสนุน 
ระยะเวลาให้การสนับสนุนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2560 
 

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนการลงทุน  
 
5.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน 

1. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย  
2. เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก 
3. สามารถจัดหาสถานที่จัดเก็บและจ่ายน้ ามันไบโอดีเซลบี20 เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมโครงการได้ 
4. ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจลงนามใน

เอกสารขอรับสนับสนุน 

 

5.2 หลักเกณฑ์การสนับสนุนลงทุน 
1. วงเงินสนับสนุนส าหรับซื้อน้ ามันไบโอดีเซลบี20 รวมทั้งโครงการไม่เกิน 115 ล้านบาท   
2. ให้การสนับสนุนเฉพาะรถบรรทุกที่จดทะเบียนและช าระภาษีถูกต้องเท่านั้น 
3. อัตราให้การสนับสนุนร้อยละ 11.66 ของราคาน้ ามันไบโอดีเซลบี20 รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม

ใบเสร็จที่ออกโดยผู้ค้าน้ ามัน ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 4 บาทต่อลิตร 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนในการซื้อน้ ามันไบโอดีเซลบี20 ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม

โครงการเฉลี่ยไม่เกิน 150,000 บาทต่อคัน หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ 
5. ระยะเวลาให้การสนับสนุนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2560 
 

5.3 เงื่อนไขในการดา้เนินงาน 
1. เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย  

1.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
1.1.1 เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล 
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 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

 บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

 นิติบุคคลประเภทอ่ืนให้ยื่นเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  1.1.2 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
  1.1.3 ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  1.1.4 ส าเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการท าการค้าหรือประกอบธุรกิจของ                
นิติบุคคลนั้น ๆ  
  1.1.5 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือมอบอ านาจ 

1.2 เอกสารด้านเทคนิค ประกอบด้วย 
 1.2.1  แบบขอรับการสนับสนุน ฯ 
 1.2.2 ส าเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกที่เข้าร่วมโครงการ 
 1.2.3 เอกสารแสดงปริมาณการใช้น้ ามันรายเดือนย้อนหลังอย่างน้อย 12 เดือน 
 1.2.4 แผนการใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี20 รายเดือน ตั้งแต่วันที่วางแผนจะใช้ไบโอ

ดีเซลบี20 จนถึงวันสิ้นสุดการใช้งาน หรือวันสิ้นสุดการสนับสนุน 
 

 2.  พพ. จะพิจารณาใบสมัครของผู้ที่ยื่นใบสมัครตามล าดับก่อนหลัง ซึ่งจะดูจากความถูกต้อง
สมบูรณ์ของใบสมัคร และเอกสารประกอบ  
  

3.  การพิจารณาให้การสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่อาจ
เรียกร้องใดๆ ได้   

 
4.  ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว จะต้องจัดหาน้ ามันไบโอดีเซลบี20 พร้อม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนงวดแรกภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญารับการสนับสนุน มิฉะนั้น พพ. มี
สิทธิ์บอกเลิกการให้การสนับสนุน 

 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อน้ ามันไบโอดีเซลบี20 จากผู้ค้าน้ ามันที่ได้รับอนุญาตตามประกาศ

กรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น โดยต้องมีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 19 และไม่เกินร้อยละ 20 
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6.  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความร่วมมือในการจดบันทึก หรือติดตั้งมาตรวัด ส าหรับเก็บข้อมูลที่

จ าเป็นในการด าเนินงานตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
 
7.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในการซื้อน้ ามันไบโอดีเซลได้ไม่เกินเดือนละ ๑ 

ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มตามที ่พพ. ก าหนด 
 

6. วิธีการร่วมโครงการ 
 
1.  ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยขอรับใบสมัครได้จาก พพ. หรือทาง 

เว็ปไซด์ www.dede.go.th โดยยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ดังนี้  
รอบท่ี 1 เริ่มวันที่  1 เมษายน 2559  และสิ นสุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559   
รอบท่ี 2 เริ่มวันที่  16 มิถุนายน 2559 และสิ นสุดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559   

กรณีเงินสนับสนุนหมดในรอบที่ 1  พพ. จะยกเลิกการสนับสนุนในรอบที่ 2 
  
 2.  ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดท าและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ โดยน าไปส่งด้วยตนเอง ที่ 
ส านักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ส านักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (สมัครเข้าร่วม
โครงการไบโอดีเซลบี20) อาคาร 7 ชั้น 10 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน เลขที ่17 ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
 3. พพ. จะตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแผนด าเนินงาน หาก
ไม่ถูกต้อง พพ. จะส่งกลับให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแก้ไขและส่งกลับมาใหม่ หากถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
จะน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 4.  คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนฯ และ พพ. จะมีหนังสือแจ้งกลับไป
ยังผู้ผ่านการพิจารณาให้รับการสนับสนุนและให้ผู้ขอรับการสนับสนุนท าสัญญากับ พพ. เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
  

5. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งใบเสร็จและเอกสารการเบิกเงิน ตามแบบฟอร์มที่ พพ. ก าหนด โดยพพ. จะ
ตรวจสอบและติดตามการใช้งานไบโอดีเซลบี20 อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการตรวจสอบเพ่ือขอให้อธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว พพ.จะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนมารับเงินสนับสนุนฯ 
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แผนผังการขอรับการสนับสนุนการใช้น ้ามันไบโอดีเซลบี20 

คณะกรรมการพิจารณา ฯ คณะท างาน พพ. ท่ีปรึกษาโครงการ ฯ

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน
ผูข้อรบัการสนับสนุน

ติดตาม ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการ

ตามแผนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

 รับข้อมูลและจัดท าเอกสารประกอบ

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 ัดส่งแบบเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

พร้อมเอกสารประกอบ

ตรว สอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไข 

ติดต่อ สถานประกอบการแก้ไข 
หรือขอเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติม

ท าเอกสารสรุป และเตรียมเอกสารชุดงาน
เพ่ือเสนอเห็นชอบ ส่งเอกสารการแก้ไข

ตามเอกสารการขอรับสมัครลงบันทึกเอกสารชุด
เสนอเพ่ือคัดเลือก

พพ. ลงบันทึก เห็นชอบ

ประชุมพิ ารณาคัดเลือกและอนุมัติ
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

รับทราบผลอนุมัติ แจ้งผลการอนุมัติ

 ัดเก บผลการอนุมัติ 
 ัดท้า านข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

 ัดท้าและมอบสัญญา

รับทราบผลการพิ ารณาเห นชอบ
การเข้าร่วมโครงการ

ไม่ถูกต้องสมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
ภายใน 3 วันท้าการ

รอบท่ี 1 วันท่ี 8 มิถุนายน 2559
รอบท่ี 2 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559

รอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2559
รอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2559

รอบที่ 1 เร่ิม 1 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2559
รอบที่ 2 เร่ิม 16 มิ.ย. ถึง 15 ส.ค. 2559

พพ. ลงบันทึกแล้วส่งเอกสาร

ให้ท่ีปรึกษา 

 

 



 

 
ที่  
 
       วันที ่
   
 
เร่ือง ขอส่งแบบค าขอรับการสนับสนนุโครงการ 

ส่งเสริมการใช้น  ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ใบสมัครขอรับการสนับสนุนและเอกสารประกอบ 
   

 
ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้น  ามันไบโอ

ดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ นั น  
 
 บริษัท...................มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จึงได้จัดส่งใบสมัครขอรับการสนับสนุนและเอกสาร
ประกอบเพื่อให้ พพ. พิจารณา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

 
 
                                          (...............................................) 
                                             ต าแหน่ง (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
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ตัวอย่าง 

หนังสือมอบอ านาจ 
         วันที่  
 

หนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า                   (ชื่อนิติบุคคล)                         ส านักงานตั้งอยู่เลขที่         
(ท่ีอยู่ตามหนังสือรับรองทางทะเบียน)                                             โดย    (ชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคล)           

ขอมอบอ านาจให้             (ชื่อผู้รับมอบอ านาจ)                  ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...........………………..
เลขที่ …………….. ออกให้ ณ …………….…. เมื่อวันที่ ……………………… อยู่บ้านเลขที่……………… ตรอก/
ซอย……………………ถนน………………..….……แขวงต าบล……………….เขต/อ าเภอ…………….จังหวัด……………………. 

เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในการลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ รับรอง
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน รวมทั้งลงนามในการเบิกจ่ายเงินและเป็นผู้รับเงินสนับสนุน 
และด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุก
ขนาดใหญ่ กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจกระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้  ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระท า
ของข้าพเจ้า  เพ่ือเป็นหลักฐานรับรองหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้  ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจต่างได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
     ลงชื่อ…………………...………………..ผู้มอบอ านาจ         

            (…………...……………………….) 

    ลงชื่อ………………………..…….…….ผู้รับมอบอ านาจ                  

                (…………………....….…………….) 

      ลงชื่อ……………………………...……..พยาน   

                     (…………………….....………….)    

      ลงชื่อ……………………….……..……..พยาน   

                      (……...………………………….)    

 

 
*  ข้อความที่ขีดเส้นใต้  ถ้าไม่ใช้ให้ตัดออก 

**  ผู้มอบอ านาจต้องลงนามและประทับตราของนิติบุคคล 

***  หากมอบอ านาจให้กระท าการอย่างเดียว ปิดอากรแสตมป์  10  บาท  หากมอบอ านาจให้กระท าการหลายอย่าง ปิดอากรแสตมป์  30  บาท 



xxx,xxx xx #VALUE! xx

รวม xxx,xxx xx xxx,xxx xx

หมายเหตุ: ขอรับรองว่าการเบกิเงินตามหนังสือ...............ท่ี................/.............. ลงวันท่ี..........................................
ได้ปฏบิติัตามระเบยีบราชการท่ีเกี่ยวข้องถูกต้องแล้ว และมีหน้ีผูกพันท่ีถึงก าหนด (กรณีเบกิตามแผน
ใหเ้พิ่มข้อความว่า   "และใกล้ครบก าหนดท่ีจะต้องจา่ยเงินแล้ว")

ผู้เบกิ ลงช่ือ .................................................................................
(...............................................................................)

ต าแหน่งผู้มีอ านาจของนิติบคุคลผู้ได้รับจดัสรรเงินกองทุน

รายละเอียดประกอบการเบกิจ่าย กองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน
โครงการส่งเสรมิการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลบี20 ในรถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่

คร้ังท่ี หมายเลขใบเสร็จ
เบกิจา่ยร้อยละ 

11.66 คิดเปน็เงิน 
จ านวนเงิน (บาท)ปริมาณน้ ามัน (ลิตร)



บจ. 2 
 
 
 
ที่................/............... 

 

 
 
 
   ชื่อนิติบุคคล........................................................ 
   ที่อยู่.................................................................... 
 

     วันที่..........เดือน...................พ.ศ.................................. 
 

เร่ือง ขอเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) 
   

อ้างถึง ส าเนาหนังสือเลขที่.......................ลงวันที่........./......../......(หนังสือแจ้งยืนยัน) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
       แผน (ชื่องาน)   งาน (ชื่องาน)   โครงการ (ชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน) 
                  2. ส าเนาชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
  3. อ่ืน ๆ ที่ พพ. ก าหนด 
 

  ตามที่ ...........(ชื่อหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน)....... ได้ยืนยันรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในหนังสือที่ อ้าง
ถึง น้ัน 
 

  บัดน้ี .......(ช่ือหน่วยงานผู้ไดรั้บการจัดสรร)..... ใคร่ขอเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าน้ ามันไบโอดีเซลบี20 ประจ าเดือน.................. เป็นเงินทั้งสิ้น.................................บาท (........................บาท
ถ้วน) ตามรายละเอียด ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “ ...........(ชื่อที่ พพ. ก าหนดให้ใน
หนังสือยืนยัน)............ ”  บัญชีเลขที่...................................ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา....................................ในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
                                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                     (................................................) 
                                                                       ต าแหน่งผู้มีอ านาจของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ  
  
  
  
  
  
  



- ร่าง - 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

โครงการส่งเสริมการใช้น ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
 
ข้อชี แจง   กรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด 

 
 
 

1.  เพศ    1)  ชาย     2)  หญิง 
 

2.  อายุ             1)  ต่ ากว่า 20 ปี      2)  21 - 40 ปี       3)  41 – 60 ปี       4)  60 ปีขึ้นไป 
 

3.  ระดับการศึกษาสูงสดุ 

    1)  ประถมศึกษา    2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 

    3)  ปริญญาตร ี    4)  สูงกว่าปริญญาตร ี  
    

4.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     1)  ผู้ประกอบการ            2)  พนักงานขับรถบรรทุก  
 
*** ผู้ประกอบการกรุณาตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 4 *** 
*** พนักงานขับรถบรรทุกกรณุาตอบแบบสอบถามเฉพาะตอนที่ 3 และตอนที่ 4 *** 
  

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



 
 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
1. ด้านค่าใช้จ่าย 
- มีเสถียรภาพในการใช้งาน (ใช้งานไดโ้ดย
ไม่ต้องลงทนุเพิ่ม) 

     

- สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ ามัน
ดีเซลได้ 

     

- มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับน้ ามันดีเซล      
2. เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการฯ 
- รูปแบบการให้การสนบัสนุน      
- อัตราการสนับสนนุ      
3. บุคลากรที่ร่วมด้าเนินการ 
- ให้ค าแนะน าที่ดีในการจัดซื้อน้ ามันไบโอ
ดีเซลที่มีคุณภาพ 

     

- ให้ค าแนะน าในการใช้งานและบ ารุงรักษา
รถบรรทุกที่เขา้ร่วมโครงการ 

     

4.  ท่านมีความพงึพอใจต่อการด าเนิน
โครงการในภาพรวม อยู่ในระดบัใด 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ส่วนที่ 2  ส้าหรับผู้ประกอบการ 



 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
1. เกี่ยวกับคุณภาพน ้ามันไบโอดีเซลบี20 
- อัตราเร่งของเครื่อง      
- ควันจากการเผาไหม้      
- ระยะทางการเดินรถเทียบเท่าน้ ามันดีเซล      
2. เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการฯ 
- การประชาสั มพันธ์ โ ครงการให้กับ
พนักงานขับบรรทุกขนาดใหญ่ 

     

- การประสานงานระหว่างคณะท างานกับ
พนักงานขับรถบรรทุก 

     

3. บุคลากรที่ร่วมด้าเนินการ 
- ให้ค าแนะน าในการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์      
- ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า เมื่อเกิด
ปัญหาด้านการใช้งาน 

     

4.  ท่านมีความพงึพอใจต่อการด าเนิน
โครงการในภาพรวม อยู่ในระดบัใด 

     

 
  
 
 
ปัญหาที่เกิดขึ้น 1. ........................................................................................................................ .......... 
  2. ........................................................................................................................ .......... 

3. ........................................................................................................................ .......... 
ข้อเสนอแนะ   1. .......................................................................................................................... ........ 
  2. ............................................................................................... ................................... 

3. ........................................................................................................................ .......... 
 ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 
 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ........... 
 

ส่วนที่ 4   ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

  ส่วนที่ 3  ส้าหรับพนักงานขับรถบรรทุก 



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก จ 
 

หนังสือยืหนังสือยืนยันการเผยแพร่นยันการเผยแพร่สกู๊ปข่าวสกู๊ปข่าว
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์  

  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ฉฉ  
 

การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์เชญิชวนการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์เชญิชวน  
ผู้สนใจเข้ารว่มโครงการผู้สนใจเข้ารว่มโครงการ  
--  ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ครั้งที่ 1 วันอังคารที่  55  เมษายนเมษายน  22555599  
--  ครั้งที่ 2 วันพุธที่ครั้งที่ 2 วันพุธที่  15 15 มิมิถุนายนถุนายน  25592559      

  
  
  



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ฉ 
 

ครั้งที่ครั้งที่  1 1 วันอังคารที่วันอังคารที่  5 5 เมษายนเมษายน  25592559  

--  รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา  

--  เอกสารประกอบการสัมเอกสารประกอบการสัมมมนานา
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์  

  
  
  



 
ก าหนดการสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมการใช้น  ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องแมจิก 3 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 
  
  

 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.15 น.  กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
       โดย ผู้อ านวยการส านักเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 09.15 – 09.30 น.  ประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา 
       โดย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 09.30 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง  
       “ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี20  
       ต่อรถยนต์บรรทุก” 
       โดย คณะที่ปรึกษา 
 10.30 – 10.50 น.  รับประทานอาหารว่าง 
 10.50 – 11.45 น.  ชี้แจงหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งเสริมการใช้น้ ามัน 
       ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
       โดย คณะที่ปรึกษา 
 11.45 – 12.00 น.  ถาม - ตอบ 
 12.00     ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวัน 
 

********************************************************** 
 
 

 
 























โครงการส่งเสริมการใช้นํ้ามนัไบโอดีเซลบี20 
ในรถยนตบ์รรทกุขนาดใหญ่

การสัมมนาชีแ้จงเพ ื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ

5 เมษายน 2559
ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด  ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ

หวัขอ้การนําเสนอ

 บทนําและวตัถปุระสงคข์องโครงการ

 บรรยายพเิศษ เร ือ่ง 

 การศกึษาผลกระทบของน้ํามนัไบโอดเีซลบ2ี0 
ตอ่เคร ือ่งยนต ์

โดย ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรโีสภณ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเครือ่งยนต ์

 หลกัเกณฑค์ณุสมบตัแิละเง่ือนไขการส่งเสรมิ
การใชไ้บโอดเีซลบ2ี0 ในรถยนตบ์รรทุกขนาด
ใหญ่

 ขัน้ตอน และวธิกีารสมคัรเขา้รว่มโครงการ



บทนําและวตัถปุระสงคข์องโครงการ

บทนําและวตัถปุระสงค ์

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่สง่เสรมิและสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่การใชนํ้า้มนัไบโอดเีซล
บ ี20 ในรถยนตบ์รรทกุขนาดใหญ่

 เพือ่สรา้งความตอ้งการใชนํ้า้มนัไบโอดเีซลใหเ้พิม่มากขึน้

ตามแผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 
พ.ศ.2558 - 2579 (AEDP2015) กาํหนดเป้าหมายการใช ้
ไบโอดเีซล 14 ลา้นลติรตอ่วนั ในขณะทีปั่จจบุนัมกีารใชเ้พยีง 
2.89 ลา้นลติรตอ่วนัเทา่น้ัน



ไบโอดีเซลชมุชน
 โครงการสง่เสรมิการผลติการใชไ้บโอดเีซลในระดบัชมุชน
 โครงการการศกึษาและสาธติการทดลองผลติไบโอดเีซลระดบัชมุชน
 โครงการพึง่พาตนเองดา้นพลงังานดว้ยไบโอดเีซลชมุชน

โครงการทดสอบการใช้งานไบโอดีเซล
 โครงการวจิยัและทดสอบการใชไ้บโอดเีซลตัง้แตร่อ้ยละ 20 ขึน้ไปกบัเรอืประมง
 โครงการนํารอ่งการใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลบ2ี0 ในเรอืประมงพืน้บา้นและเรอืขนาด

เลก็ในพืน้ทีช่ายฝัง่
 โครงการนํารอ่งการใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลบ ี20 ในรถยนตบ์รรทกุ

ผลงานที่ผา่นมาของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน

ความหมายของไบโอดเีซล

ไบโอดีเซล คือ  นํ้ ามันท่ีมาจากจากพืชหรือไขมันสัตว ์ 
โดยทั่วไปสามารถแบ่งไบโอดีเซลตามประเภทของการ
นาํไปใชไ้ดเ้ป็น 3 ประเภท คือ
 1) นํา้มันพชืหรือนํา้มันสัตว์

2) ไบโอดีเซลแบบผสม
3) ไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์



ประเภทของไบโอดเีซล

1) นํา้มนัพืชหรือนํา้มนัสัตว์  
คือ นํ้ ามนัพืชหรือนํ้ ามนัสัตวน์าํมาใชก้บัเคร่ืองยนตโ์ดยตรง เช่น 

นํ้ ามนัปาลม์ นํ้ ามนัสบู่ดาํ นํ้ ามนัมะพร้าว นํ้ ามนัถัว่เหลือง หรือไขมนัสัตว ์
เช่น นํ้ามนัหมู เป็นตน้
 อย่างไรก็ตาม  นํ้ามันพืช/ไขมันสัตว์มีคุณสมบัติที่ระเหยตัว
กลายเป็นไอได้ช้า และน้อยมาก ทําให้การจุดระเบิดได้ยาก เคร่ืองยนต์ติด
ยาก และหลงเหลือคราบเขม่าทีหั่วฉีด ผนังลูกสูบ แหวนและวาล์ว 

2) ไบโอดเีซลแบบผสม  
คือ นํ้ามนัพืชหรือนํ้ ามนัสัตวท่ี์นาํมาผสมกบันํ้ ามนัก๊าดหรือ

นํ้ ามนัดีเซล ท่ีทาํให้มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ ามนัดีเซล เช่น มนั
มะพร้าวผสมกบันํ้ ามนัก๊าดเป็นโคโคดีเซล (coco-diesel) นํ้ ามนั
ปาลม์ผสมกบันํ้ามนัดีเซลเป็นปาลม์ดีเซล (palm-diesel) เป็นตน้

ประเภทของไบโอดเีซล

การใช้น้ํามันดเีซลชนิดน้ีอาจมี
ผลเสียกบัเคร่ืองยนต์

เช่นเดยีวกบัไบโอดเีซลชนิดแรก



3) ไบโอดเีซลแบบเอสเตอร์  
คือ  เ ช้ือ เพลิง เหลวท่ีได้จากนํ้ ามันพืชหรือไขมันสัตว์ ท่ีผ่ าน

กระบวนการทางเคมีท่ีเรียกว่า Transesterification โดยการเติมแอลกอฮอล ์
เช่น เอทานอล หรือเมทานอล และมีโซเดียมหรือโปตสัเซียมไฮดรอกไซด ์
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา และไดก้ลีเซอรอลเป็นผลพลอยได ้สามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบ
สาํหรับอุตสาหกรรมยา เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ 

ไบโอดีเซลชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับนํ้ามันดีเซลมากที่สุด ซึ่ง
โดยทัว่ไปแล้วไบโอดเีซลจะหมายถงึไบโอดเีซลแบบเอสเตอร์ 

ประเภทของไบโอดเีซล

ไตรกลีเซอไรด์      เมทานอล      เมทิลเอสเตอร์  กลีเซอรอล 

ด่าง

บรรยายพเิศษ เร ือ่ง 

การศกึษาผลกระทบของน้ํามนัไบโอดเีซลบ2ี0 
ตอ่เคร ือ่งยนต ์

โดย ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรโีสภณ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เครือ่งยนต ์



โครงการนําร่องการใช้นํา้มนัไบโอดเีซลบี 20 
ในรถยนต์บรรทุก

รถสิบลอ้ 6 คนั รถก่ึงพว่ง 11 คนั รถพว่ง 7 คนั

รถบรรทุกท่ีเขา้ร่วมโครงการ  24 คนั 
ใชไ้บโอดีเซลบี20 จาํนวน 20 คนั และนํ้ามนัดีเซล(บี7) จาํนวน 4 คนั

รถบรรทุกท ี่เข้าร่วมโครงการนําร่อง

ลําดับ ทะ เบียน ย่ีห้อ
กําลัง 

(แรงม้า)
อายุการ ใช้ งาน 

(ปี/เดือน)
มาตรฐาน
เค ร่ื องยนต์

ลักษณะรถ

1 70-2309 สระบุรี ฮีโน่ 240 10/11 Euro2 รถพ่วง

2 70-2296 สระบุรี ฮีโน่ 240 10/11 Euro2 รถพ่วง

3 70-2353 สระบุรี ฮีโน่ 240 7/11 Euro2 รถพ่วง

4 70-3396 สระบุรี ฮีโน่ 245 10/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

5 70-2203 สระบุรี ฮีโน่ 245 4/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

6 70-2678 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

7 70-3349 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

8 70-3401 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

9 70-2971 สระบุรี ฮีโน่ 245 5/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

10 70-3350 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

11 70-2679 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

12 70-2730 สระบุรี ฮีโน่ 245 10/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

บริษัท ทอปมารีน จํากัด



รถบรรทุกท ี่เข้าร่วมโครงการนําร่อง

ลําดับ ทะเบียน ย่ีห้อ
กําลัง 

(แรงม้า)
อายุการ ใช้ งาน 

(ปี/เดือน)
มาตรฐาน
เค ร่ืองยนต์

ลักษณะรถ

1 71-1936 สระบุรี ฮีโน่ 212 8/2 Euro3 รถก่ึงพ่วง

2 70-2212 สระบุรี อีซูซุ 175 1/15 Euro2 รถสิบล้อ

3 70-2128 สระบุรี อีซูซุ 175 8/25 ไม่ระบุ * รถสิบล้อ

4 70-2974 สระบุรี มิตซูบิชิ 190 1/25 ไม่ระบุ * รถสิบล้อ

5 70-9612 สระบุรี อีซูซุ 175 2/3 Euro3 รถสิบล้อ

6 70-1935 สระบุรี ฮีโน่ 212 8/2 Euro3 รถพ่วง

7 70-2260 สระบุรี อีซูซุ (เคร่ืองยนต์ฮีโน่) 195 22/0 ไม่ระบุ * รถสิบล้อ

8 70-8450 สระบุรี อีซูซุ 320 40/11 ไม่ระบุ * รถพ่วง

9 70-5114 สระบุรี อีซูซุ 320 8/0 Euro2 รถพ่วง

10 70-8449 สระบุรี อีซูซุ 320 44/5 ไม่ระบุ * รถพ่วง

11 70-0689 สระบุรี อีซูซุ 175 5/3 Euro3 รถสิบล้อ

12 71-1937 สระบุรี ฮีโน่ 212 8/1 Euro3 รถก่ึงพ่วง

บริษัท สุมนยาสระบุรี (2001) ขนส่ง จํากัด

รายการทดสอบ

ลําดับ รายการทดสอบ ผลการทดสอบ
1 ท่อยางและข้อต่อ ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญระหว่างรถบรรทุกที่
ใช้บี7 และบี20

2 ประเก็นฝาสูบและอ่างนํ้ามันเคร่ือง
3 ซีลและโอริงในระบบเช้ือเพลงิ
4 การร่ัวซึมของของเหลวทุกชนิดรอบเคร่ืองยนต์
5 การสตาร์ทติดได้ง่าย
6 การทํางานรอบเดินเบา
7 การเร่งเคร่ืองยนต์
8 การทํางานรอบสูง



สรุปผลการทดสอบทีร่ะยะ 30,000 กโิลเมตร

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ

สภาพและการทาํงาน
ของเครือ่งยนต์

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงแตกตา่งไปจากการใชน้ํ้ามนัดเีซล

คา่เฉลีย่คณุสมบตัิ
น้ํามนัหลอ่ลืน่ 

กลุม่ทีใ่ชไ้บโอดเีซลบ2ี0 มผีลแตกต่างจากการใชน้ํ้ามนั
ดเีซลในทางทีด่กีวา่เลก็น้อยในระดบัทีไ่มม่นียัสาํคญั

การปลอ่ยก๊าซมลพษิ
ทางทอ่ไอเสยี 

ไบโอดเีซลบ2ี0 ปลอ่ยคารบ์อนมอนอกไซดต์ํ่ากวา่น้ํามนั
ดเีซลเลก็น้อย สว่นคา่อืน่ คอื ไฮโดรคารบ์อน 
คารบ์อนไดออกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน และเขมา่ ไม่
แตกต่างกนั

อตัราการสิน้เปลอืง
น้ํามนัเชือ้เพลงิ 

กลุม่ไบโอดเีซลบ2ี0 สิน้เปลอืงมากกวา่กลุม่ใชน้ํ้ามนัดเีซล 
0.419%

การทดสอบใช้ไบโอดเีซลในรถยนต์ทดสอบ
กรมกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ร่วมกับ 
กรมอู่ทหารเรือ

B20
Bio 20%
Diesel 80%

B40
Bio 40%
Diesel 60%

D100
Diesel 100%

B100
Biodiesel 100%



ตารางเปรยีบเทยีบควนัดําท ี ่    5000    RPM
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ผลการทดสอบควนัดาํ..

เปรียบเทยีบห้องเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์..

ใช้นํา้มนัดเีซล 100%..

ใช้ไบโอดเีซล 100%..



กรมธุรกิจพลังงาน 
ว่าจ้าง

สถาบันวจิัยและเทคโนโลย  ีปตท.
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

การทดสอบใช้ไบโอดเีซลในรถยนต์บรรทุก

โครงการศึกษาการใช้น้ํามันดีเซลหมุนเร็วท่ีมีส่วนผสมของไบโอดีเซล
ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยวิธีการทดสอบภาคสนาม

รถบรรทุกทีใ่ช้ทดสอบ
บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จาํกัด จาํนวน 6 คนั ใช้บี7 และบี20 อย่างละ 3 คนั



บริษทั แอปป้า ฟอร์เวดิเดอร์ จาํกัด จาํนวน 6 คนั ใช้บี7 และบี20 อย่างละ 3 คนั

รถบรรทุกทีใ่ช้ทดสอบ

การวเิคราะห์คุณสมบัตนํิา้มนั



การวเิคราะห์คุณสมบัตนํิา้มนั

ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
ISUZU FVM 240

เฉล่ีย 3.58 กม./ลิตร เฉล่ีย 3.70 กม./ลิตร

อัตราการสิน้เปลืองนํา้มัน



ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
VOLVO FM 370

เฉล่ีย 3.44 กม./ลิตร เฉล่ีย 3.38 กม./ลิตร

อัตราการสิน้เปลืองนํา้มัน

ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กโิลเมตร
ค่าควันดาํ

ISUZU FVM 240

VOLVO FM 370 B7 เฉล่ีย 10%
B20 เฉล่ีย 9.3%

B7 เฉล่ีย 10%
B20 เฉล่ีย 7.3%



ผลกระทบต่อช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์

 ไม่พบการสึกหรอ หรือความเสียหายของช้ินส่วน ทั้งในระบบเช้ือเพลงิ และระบบ
หล่อล่ืน ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้บี7 และบี20

 กรณรีถ ISUZU เปลีย่นถ่ายนํา้มนัเคร่ืองตามระยะปกตทิีทุ่ก 20,000 กม.
 กรณรีถ VOLVO ผู้ผลติสามารถยอมรับการใช้นํา้มนัไบโอดเีซลได้ถงึบี30 แต่

แนะนําให้เปลีย่นกรองเช้ือเพลงิสําหรับการเร่ิมใช้งานคร้ังแรกทุกระยะ 2,000 กม. 
จาํนวน 3 คร้ัง หลงัจากน้ันเปลีย่นปกต ิ และการเปลีย่นถ่ายนํา้มนัหล่อล่ืน โดยลด
อายุการถ่ายนํา้มนัเคร่ืองจาก 40,000 กม. เป็น 20,000 กม.

ตวัอย่างการยอมรบัไบโอดเีซลบ2ี0 ของผูผ้ลติรถยนต ์

ที่มา : http://biodiesel.org/using-biodiesel/oem-information/oem-statement-summary-chart

ผู้ผลิตรถยนต์ รุ่น/ปีที่ผลิต
ISUZU 2011 และ N-Serie diesel model
HINO 2011, 2012 J-Series model

VOLVO D11, D13 และ D16
Perkins 400 Series, 850 Series and 1100 Series และอ่ืนๆ

Cummins เครื่องยนต์ที่ผลิตต้ังแต่ 1 มกราคม 2008 ขึ้นไป
Ford Motor Co. 6.7L Powerstroke Diesel engine/Ford F250 Super Duty

Volkswagen 2009 และตํ่ากว่า 
General Motors เครื่องยนต์ที่ผลิตต้ังแต่ปี 2011 ขึ้นไป

อ้างอิงจากการยอมรับการใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกา



ประกาศ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษพ์ลงังาน

เร ือ่ง หลกัเกณฑค์ณุสมบตัแิละเง่ือนไขการ
สง่เสรมิการใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลบ2ี0 

ในรถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่

หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑ์ทัว่ไป
หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน
หมวดท่ี ๓ วิธีการร่วมโครงการ



หมวดที่ ๑ ข้อกาํหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท ั่วไป

ข้อ  ๑ คุณสมบตัขิองผู้ขอรับการสนับสนุน
๑.๑ เป็นผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานกังานตัง้อยูใ่น

ประเทศไทย   
๑.๒ เป็นผู้ ได้รับอนญุาตประกอบกิจการขนสง่จากกรมการขนสง่ทางบก 
๑.๓ สามารถจดัหาสถานท่ีจดัเก็บและจา่ยนํา้มนัไบโอดีเซลบี๒๐ เพ่ือใช้ในการ

เข้าร่วมโครงการได้
๑.๔ ต้องได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงูซึง่เป็นผู้ มีอํานาจหรือผู้ รับมอบ

อํานาจลงนามในเอกสารขอรับสนบัสนนุ

หมวดที่ ๑ ข้อกาํหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท ั่วไป

ข้อ  ๒ หลักเกณฑ์การสนับสนุน
๒.๑ วงเงินสนบัสนนุสําหรับซือ้นํา้มนัไบโอดีเซลบี๒๐ รวมทัง้โครงการไมเ่กิน 

๑๑๕ ล้านบาท  
              ๒.๒ ให้การสนบัสนนุเฉพาะรถบรรทกุท่ีจดทะเบียนและชําระภาษีถกูต้องเทา่นัน้

๒.๓ อตัราให้การสนบัสนนุร้อยละ ๑๑.๖๖ ของราคานํา้มนัไบโอดีเซลบี๒๐ รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิมตามใบเสร็จท่ีออกโดยผู้ ค้านํา้มนั ทัง้นีส้งูสดุไมเ่กิน ๔ บาทตอ่ลติร
              ๒.๔ ผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนบัสนนุในการซือ้นํา้มนัไบโอดีเซลบี๒๐ 
ตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการเฉล่ียไมเ่กิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทตอ่คนั หรือตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้
               ๒.๕ ระยะเวลาให้การสนบัสนนุนบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามในสญัญาให้การสนบัสนนุ
จนถงึวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐



หมวดที่ ๒ เงื่อนไขการดาํเนินงาน

ข้อ  ๑  เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 
๑. ๑ ใบสมคัรขอรับการสนบัสนนุ
๑.๒ สําเนาหนงัสือจดทะเบียนนิติบคุคล
๑.๓ สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทกุท่ีเข้าร่วมโครงการ หรือหลกัฐานอ่ืน
๑.๔ เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหรือเอกสารการอนญุาตให้ใช้สถานท่ีเก็บ

หรือจา่ยนํา้มนัเพ่ือใช้ในโครงการ 

ข้อ  ๒ พพ . จะพจิารณาใบสมัครของผู้ท ี่ยื่นใบสมัครตามลาํดบัก่อนหลัง ซึ่งจะดู
จากความถูกต้องสมบรูณ์ของใบสมัคร  และเอกสารประกอบ 

ข้อ  ๓ การพจิารณาให้การสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นท ี่ส ิน้สุด ผู้ขอรับ
การสนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆ  ได้

หมวดที่ ๒ เงื่อนไขการดาํเนินงาน
ข้อ  ๔ ผู้สมัครท ี่ได้รับการอนุมัตกิารสนับสนุนจาก พพ . แล้ว จะต้องจัดหานํา้มันไบโอดเีซลบ๒ี๐ 
พร้อมเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนงวดแรกภายใน ๖๐ วันนับตัง้แต่วันท ี่ลงนามในสัญญารับการ
สนับสนุน มิฉะนัน้ พพ . มีสิทธ ิ์บอกเลิกการให้การสนับสนุน โดยจะพจิารณาเหตุผลของความ
ล่าช้าเป็นรายผู้ประกอบการตามความเหมาะสม

ข้อ  ๕ ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องซือ้น ํา้มันไบโอดเีซลบ๒ี๐ จากผู้ ค้านํา้มันท ี่ได้รับอนุญาตตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเท่านัน้ โดยต้องมีส่วนผสมของไบโอดเีซลประเภทเมทลิเอสเตอร์ของ
กรดไขมันไม่ต ํ่ากว่าร้อยละ 19 และไม่เกนิร้อยละ 20

ข้อ  ๖ ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความร่วมมือในการจดบันทกึ หรือตดิตัง้มาตรวัด สาํหรับเกบ็
ข้อมูลท ี่จาํเป็นในการดาํเนินงานตลอดระยะเวลาท ี่เข้าร่วมโครงการ

ข้อ  ๗  ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนในการซือ้น ํา้มันไบโอดเีซลได้ไม่เกนิเดอืน
ละ ๑ ครัง้ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ  โดยจะต้องจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มตามที่ 
พพ . กาํหนด



หมวดที่ ๓ วธิ ีการร่วมโครงการ

ข้อ ๑  ผู้ขอรับการสนบัสนนุสามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้โดยขอรับใบสมคัรได้จาก พพ. หรือ
ทาง เวป็ไซด์ www.dede.go.th โดยย่ืนข้อเสนอขอรับการสนบัสนนุได้ดงันี ้
รอบที่ ๑ เริ่มวันท ี่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙  และสิน้สุดภายในวันท ี่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
รอบที่ ๒ เริ่มวันท ี่  ๑๖ มถิุนายน ๒๕๕๙ และสิน้สุดภายในวันท ี่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
กรณีเงินสนบัสนนุหมดในรอบท่ี ๑  พพ. จะยกเลกิการสนบัสนนุในรอบท่ี ๒

ข้อ ๒  ผู้ขอรับการสนบัสนนุจดัทําและสง่ใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบ โดยนําไปสง่ด้วยตนเอง 
ท่ี สํานกัพฒันาเชือ้เพลงิชีวภาพ หรือทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู ่

สํานกัพฒันาเชือ้เพลงิชีวภาพ (สมคัรเข้าร่วมโครงการไบโอดีเซลบี๒๐) 
อาคาร ๗ ชัน้ ๑๐ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 

เลขท่ี ๑๗ ถนนพระรามท่ี ๑ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

หมวดที่ ๓ วธิ ีการร่วมโครงการ

ข้อ  ๓  พพ . จะตรวจสอบใบสมัครพ ร้อมเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแผน
ดําเนินงาน  หากไม่ถูกต้อง พพ . จะส่งกลับให้ผู้ ขอรับการสนับสนุนแ ก้ไขและส่งกลับมาใหม่ 
หากถูกต้องสมบรูณ์ตามหลักเกณฑ์จะนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ ื่อพจิารณาต่อไป

ข้อ  ๔  คณะกรรมการฯ  ดําเนินการพ ิจารณาการขอรับการสนับสนุนฯ  และ พพ . จะมีหนังสือ
แจ้งกลับไปยังผู้ ผ่านการพ ิจารณาให้รับการสนับสนุนและให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทาํสัญญากับ 
พพ . เพ ื่อเข้าร่วมโครงการ

ข้อ  ๕ ผู้ เข้ าร่ วมโครงการ ส่งใบเสร็จและเอกสารการ เบิกเงิน  ตามแบบฟอร์มท ี่  พพ . กําหนด 
โดยพพ . จะตรวจสอบและติดตามการใช้งานไบโอดีเซลบี๒๐ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการ
ตรวจสอบเพ ื่อขอให้อธ ิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพจิารณาอนุมัตกิาร
เบิกจ่ายเงิน  เมื่อได้รับการอนุมัต ิแ ล้ว พพ .จะมีหนังสือแ จ้งให้ผู้ ขอรับการสนับสนุนมารับเงิน
สนับสนุนฯ



ขัน้ตอน และวธิกีารสมคัรเขา้รว่มโครงการ

เข้าไปที่ www.dede.go.th

คลกิ



ราคาน้ํามนัดเีซล 100% 19.89 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนับ1ี00 28.77 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนัดเีซล(บ7ี)ทีจ่าํหน่าย 21.89 บาท/ลติร

อตัราการสนบัสนุน รอ้ยละ 11.66% ของราคาน้ํามนับ2ี0

ราคาน้ํามนับ2ี0 ก่อนรบัการสนบัสนุน 21.67 บาท/ลติร
เงนิสนบัสนุน 11.66% 2.53 บาท/ลติร
ราคาน้ํามนับ2ี0 หลงัไดร้บัการสนบัสนุน 19.14 บาท/ลติร
ส่วนต่างราคานํ้ามนั B20 และนํ้ามนั
ดีเซลที่จาํหน่าย 2.75 บาท/ลิตร

ตวัอย่างการคาํนวนเงนิสนับสนุน



ราคานํา้มนัดเีซลบี 7 (บาท/ลิตร)

ส่วนต่าง (บาท/ลิตร)ราคา B20 หลังการสนับสนุน (บาท/ลิตร)

ตวัอย่างการผลประหยัด

ปริมาณการใช้นํา้มนั (ลติร/เดือน)
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ภาคผนวก ฉ 
 

ครั้งที่ครั้งที่  2 2 วันพุธที่วันพุธที่  15 15 มิถนุายนมิถนุายน  2559  2559    

--  รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา  

--  เอกสารประกอบการสัมเอกสารประกอบการสัมมมนานา
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์  

  
  
  



 

 
ก าหนดการสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมการใช้น  ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องราชด าเนิน 
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

  
  

 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.15 น.  กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
       โดย ผู้อ านวยการส านักเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 09.15 – 09.30 น.  ประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา 
       โดย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 09.30 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง  
       “ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้น้ ามันไบโอดีเซลบี20  
       ต่อรถยนต์บรรทุก” 
       โดย คณะที่ปรึกษา 
 10.30 – 10.50 น.  รับประทานอาหารว่าง 
 10.50 – 11.45 น.  ชี้แจงหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งเสริมการใช้น้ ามัน 
       ไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
       โดย คณะที่ปรึกษา 
 11.45 – 12.00 น.  ถาม - ตอบ 
 12.00     ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวัน 
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โครงการส่งเสริมการใช้น้ํามันไบโอดีเซลบี20 
ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

การสัมมนาช้ีแจงเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ

15 มิถุนายน 2559
ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง  กรุงเทพฯ

หัวข้อการนําเสนอ

 บทนําและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 บรรยายพิเศษ เร่ือง 
 การศึกษาผลกระทบของน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ต่อเคร่ืองยนต์ 

โดย ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์

 หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเง่ือนไขการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี20 ใน
รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

 ข้ันตอน และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ



บทนําและวัตถุประสงค์ของโครงการ

บทนําและวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุก
ขนาดใหญ่

 เพื่อสร้างความต้องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลให้เพิม่มากขึ้น

ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558 - 2579 
(AEDP2015) กําหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล 14 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะท่ี
ปัจจุบันมีการใช้เพียง 2.89 ล้านลิตรต่อวันเท่านั้น



ไบโอดีเซลชุมชน
 โครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน
 โครงการการศึกษาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
 โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน

โครงการทดสอบการใช้งานไบโอดีเซล
 โครงการวิจัยและทดสอบการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปกับเรือประมง
 โครงการนําร่องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในเรือประมงพื้นบ้านและเรือขนาดเลก็

ในพื้นที่ชายฝั่ง
 โครงการนําร่องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุก

ผลงานที่ผ่านมาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ความหมายของไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล คือ น้ํามันท่ีมาจากจากพืชหรือไขมันสัตว์  โดยท่ัวไปสามารถ
แบ่งไบโอดีเซลตามประเภทของการนําไปใช้ได้เป็น 3 ประเภท คือ
 1) น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์

2) ไบโอดีเซลแบบผสม
3) ไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์



ประเภทของไบโอดีเซล

1) น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์  
คือ น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์นํามาใช้กับเครื่องยนต์โดยตรง เช่น 

น้ํามันปาล์ม น้ํามันสบู่ดํา น้ํามันมะพร้าว น้ํามันถ่ัวเหลือง หรือไขมันสัตว์ 
เช่น น้ํามันหมู เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม น้ํามันพืช/ไขมันสัตว์มีคุณสมบัติ ท่ีระเหยตัว
กลายเป็นไอได้ช้า และน้อยมาก ทําให้การจุดระเบิดได้ยาก เคร่ืองยนต์ติด
ยาก และหลงเหลือคราบเขม่าท่ีหัวฉีด ผนังลูกสูบ แหวนและวาล์ว 

2) ไบโอดีเซลแบบผสม  
คือ น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์ท่ีนํามาผสมกับน้ํามันก๊าดหรือน้ํามัน

ดีเซล ท่ีทําให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ํามันดีเซล เช่น มันมะพร้าวผสมกับ
น้ํามันก๊าดเป็นโคโคดีเซล (coco-diesel) น้ํามันปาล์มผสมกับน้ํามันดีเซล
เป็นปาล์มดีเซล (palm-diesel) เป็นต้น

ประเภทของไบโอดีเซล

การใช้น้ํามันดีเซลชนิดนี้อาจมี
ผลเสียกับเคร่ืองยนต์

เช่นเดียวกับไบโอดีเซลชนิดแรก



3) ไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์  
คือ เชื้อเพลิงเหลวท่ีได้จากนํ้ามันพืชหรือไขมันสัตว์ ท่ีผ่านกระบวนการ

ทางเคมีท่ีเรียกว่า Transesterification โดยการเติมแอลกอฮอล์ เช่น เอทา
นอล หรือเมทานอล และมีโซเดียมหรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา และได้กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมยา เครื่องสําอาง ฯลฯ 

ไบโอดีเซลชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ํามันดีเซลมากท่ีสุด ซึ่ง
โดยท่ัวไปแล้วไบโอดีเซลจะหมายถึงไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์ 

ประเภทของไบโอดีเซล

ไตรกลีเซอไรด์      เมทานอล      เมทิลเอสเตอร์  กลีเซอรอล 

ด่าง

บรรยายพิเศษ เร่ือง 
การศึกษาผลกระทบของนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ต่อเคร่ืองยนต์ 

โดย 
ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
 ผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองยนต์



โครงการนําร่องการใช้น้ํามันไบโอดีเซลบี 20 
ในรถยนต์บรรทุก

รถสิบล้อ 6 คัน รถก่ึงพ่วง 11 คัน รถพ่วง 7 คัน

รถบรรทุกท่ีเข้าร่วมโครงการ 24 คัน 
ใช้ไบโอดีเซลบี20 จํานวน 20 คัน และน้ํามันดีเซล(บี7) จํานวน 4 คัน

รถบรรทุกท่ีเข้าร่วมโครงการนําร่อง
ลําดับ ทะ เบียน ย่ีห้อ

กําลัง 
(แรงม้า)

อายุการ ใช้ งาน 
(ปี/เดือน)

มาตรฐาน
เค ร่ื องยนต์

ลักษณะรถ

1 70-2309 สระบุรี ฮีโน่ 240 10/11 Euro2 รถพ่วง

2 70-2296 สระบุรี ฮีโน่ 240 10/11 Euro2 รถพ่วง

3 70-2353 สระบุรี ฮีโน่ 240 7/11 Euro2 รถพ่วง

4 70-3396 สระบุรี ฮีโน่ 245 10/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

5 70-2203 สระบุรี ฮีโน่ 245 4/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

6 70-2678 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

7 70-3349 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

8 70-3401 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

9 70-2971 สระบุรี ฮีโน่ 245 5/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

10 70-3350 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

11 70-2679 สระบุรี ฮีโน่ 245 11/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

12 70-2730 สระบุรี ฮีโน่ 245 10/11 Euro2 รถก่ึงพ่วง

บริษัท ทอปมารีน จํากัด



รถบรรทุกท่ีเข้าร่วมโครงการนําร่อง
ลําดับ ทะเบียน ย่ีห้อ

กําลัง 
(แรงม้า)

อายุการ ใช้ งาน 
(ปี/เดือน)

มาตรฐาน
เค ร่ืองยนต์

ลักษณะรถ

1 71-1936 สระบุรี ฮีโน่ 212 8/2 Euro3 รถก่ึงพ่วง

2 70-2212 สระบุรี อีซูซุ 175 1/15 Euro2 รถสิบล้อ

3 70-2128 สระบุรี อีซูซุ 175 8/25 ไม่ระบุ * รถสิบล้อ

4 70-2974 สระบุรี มิตซูบิชิ 190 1/25 ไม่ระบุ * รถสิบล้อ

5 70-9612 สระบุรี อีซูซุ 175 2/3 Euro3 รถสิบล้อ

6 70-1935 สระบุรี ฮีโน่ 212 8/2 Euro3 รถพ่วง

7 70-2260 สระบุรี อีซูซุ (เคร่ืองยนต์ฮีโน่) 195 22/0 ไม่ระบุ * รถสิบล้อ

8 70-8450 สระบุรี อีซูซุ 320 40/11 ไม่ระบุ * รถพ่วง

9 70-5114 สระบุรี อีซูซุ 320 8/0 Euro2 รถพ่วง

10 70-8449 สระบุรี อีซูซุ 320 44/5 ไม่ระบุ * รถพ่วง

11 70-0689 สระบุรี อีซูซุ 175 5/3 Euro3 รถสิบล้อ

12 71-1937 สระบุรี ฮีโน่ 212 8/1 Euro3 รถก่ึงพ่วง

บริษัท สุมนยาสระบุรี (2001) ขนส่ง จํากัด

รายการทดสอบ

ลําดับ รายการทดสอบ ผลการทดสอบ
1 ท่อยางและข้อต่อ ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญระหว่างรถบรรทุกที่
ใช้บี7 และบี20

2 ประเก็นฝาสูบและอ่างนํ้ามันเคร่ือง
3 ซีลและโอริงในระบบเช้ือเพลงิ
4 การร่ัวซึมของของเหลวทุกชนิดรอบเคร่ืองยนต์
5 การสตาร์ทติดได้ง่าย
6 การทํางานรอบเดินเบา
7 การเร่งเคร่ืองยนต์
8 การทํางานรอบสูง



สรุปผลการทดสอบท่ีระยะ 30,000 กิโลเมตร
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ
สภาพและการทาํงานของ
เคร่ืองยนต์

ไม่มีการเปล่ียนแปลงแตกต่างไปจากการใช้นํ้ามันดีเซล

ค่าเฉลีย่คณุสมบัติ
นํ้ามันหล่อลื่น 

กลุ่มที่ใช้ไบโอดีเซลบี20 มีผลแตกต่างจากการใช้นํ้ามันดีเซล
ในทางที่ดีกว่าเลก็น้อยในระดับทีไ่ม่มีนัยสําคัญ

การปล่อยก๊าซมลพิษทาง
ท่อไอเสีย 

ไบโอดีเซลบี20 ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ํากว่านํ้ามันดีเซล
เล็กน้อย ส่วนค่าอื่น คือ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน และเขมา่ ไม่แตกต่างกัน

อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลงิ 

กลุ่มไบโอดีเซลบี20 สิ้นเปลืองมากกว่ากลุ่มใช้นํ้ามันดีเซล 
0.419%

การทดสอบใช้ไบโอดีเซลในรถยนต์ทดสอบ

กรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ร่วมกับ 

กรมอู่ทหารเรือ

B20
Bio 20%
Diesel 80%

B40
Bio 40%
Diesel 60%

D100
Diesel 100%

B100
Biodiesel 100%
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ผลการทดสอบควันดํา..

เปรียบเทียบห้องเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์..

ใช้น้ํามันดีเซล 100%..
ใช้ไบโอดีเซล 100%..



กรมธุรกิจพลังงาน 
ว่าจ้าง

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การทดสอบใช้ไบโอดีเซลในรถยนต์บรรทุก

โครงการศึกษาการใช้น้ํามันดีเซลหมุนเร็วท่ีมีส่วนผสมของไบโอดีเซล
ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยวิธีการทดสอบภาคสนาม

ขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันไบโอดีเซลกับรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยวิธีภาคสนาม

 นํารถบรรทุกทดสอบภาคสนามระยะทางสะสม 100,000 กม.
 รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ทดสอบจํานวน 12 คัน

 ยี่ห้อ Isuzu ใช้น้ํามันบี 7 จํานวน 3 คัน
 ยี่ห้อ Isuzu ใช้น้ํามันบี 20 จํานวน 3 คัน
 ยี่ห้อ Volvo ใช้น้ํามันบี 7 จํานวน 3 คัน
 ยี่ห้อ Volvo ใช้น้ํามันบี 20 จํานวน 3 คัน

 วิ่งเฉล่ียไม่น้อยกว่า 8,500 กม./เดือน
 วัดควันดําและอัตราส้ินเปลืองทุกๆ 20,000 กม.
 วิเคราะห์คุณสมบัติน้ํามันหล่อล่ืนใช้แล้วทุกๆ 10,000 กม.
 ตรวจสอบสภาพท่อยางและประเมินชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิงเม่ือทดสอบภาคสนามครบ 100,000 

กม.

การศึกษา



ขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันไบโอดีเซลกับรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยวิธีภาคสนาม

 ติดตั้งถังเก็บนํ้ามันและหัวจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลงิที่จุดจ่ายนํ้ามันของ Fleet ที่เข้าร่วม
โครงการ (2 บริษัท) ประกอบด้วย
 ถังน้ํามันดีเซลขนาด 20,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง (บริษัทละ 1 ถัง)
 ถังน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ขนาด 20,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง (บริษัทละ 1 ถัง)

 นํ้ามันรับจากคลังนํ้ามันลําลกูกา (ปตท.) เท่าน้ัน

การเตรียมความพร้อมเช้ือเพลิง

ขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันไบโอดีเซลกับรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยวิธีภาคสนาม

 อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี (ทดสอบ ต.ค. 2556 – ส.ค. 2557)
 ผ่านการใช้งานไม่เกิน 300,000 กม.
 รถบรรทุกขนาดใหญ่ย่ีห้อ Isuzu 
 Isuzu DECA FVM 240 (6HK1-TCN) สําหรับวิ่งขนส่งพัสดุทั่วไป
 เครื่องยนต์ Common-Rail Direct Injection Turbo intercooler 6 สูบ 24 วาล์ว 

7,790 cc. มาตรฐานผลพิษไอเสียยูโร 3
 ใช้น้ํามันหล่อล่ืน SAE 10W-30 API CF-4
 น้ําหนักรวมนํ้าหนักบรรทุก 25,000 กก.
 ติดต้ังถังน้ํามันเพิ่ม 1 ถัง ขนาด 370 ลิตร

รถบรรทุกที่เข้าร่วมการทดสอบ



ขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันไบโอดีเซลกับรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยวิธีภาคสนาม

 อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี (ทดสอบ พ.ย. 2556 – ส.ค. 2557)
 ผ่านการใช้งานไม่เกิน 300,000 กม.
 รถบรรทุกขนาดใหญ่ย่ีห้อ Volvo 
 Volvo FM370 (D11A-370) สําหรับวิ่งขนส่งของสด
 เครื่องยนต์ Electronic Unit Injector Direct Injection Turbo intercooler 

6 สูบ 24 วาล์ว 10,800 cc. มาตรฐานผลพิษไอเสียยูโร 3
 น้ําหนักรวมนํ้าหนักบรรทุก 25,000 กก.
 ใช้น้ํามันหล่อล่ืน VDS-3 SAE 15W-30 API CF-4
 ติดต้ังถังน้ํามันเพิ่ม 2 ถัง ขนาด 240 ลิตร และ 600 ลิตร

รถบรรทุกที่เข้าร่วมการทดสอบ

ขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันไบโอดีเซลกับรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยวิธีภาคสนาม

 ติดตั้งถังนํ้ามันเพิ่มเติม เปล่ียนท่อนํ้ามันสว่นทีเ่ป็นยางทั้งหมด
 ล้างถังนํ้ามันเช้ือเพลงิเดิม
 เปลี่ยนกรองเช้ือเพลิง
 เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่น และกรองหล่อลื่น
 ประเมินเคร่ืองยนต์ ระบบเช้ือเพลงิ ระบบหล่อลื่น มลพิษไอเสีย

การเตรียมความพร้อมรถบรรทุกที่เข้าร่วมการทดสอบ



รถบรรทุกท่ีใช้ทดสอบ
บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จํากัด จํานวน 6 คัน ใช้บี7 และบี20 อย่างละ 3 คัน

รถบรรทุกท่ีใช้ทดสอบ
บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จํากัด จํานวน 6 คัน ใช้บี7 และบี20 อย่างละ 3 คัน

ระยะทาง 740 กม. ระยะทาง 598 กม.

ระยะทาง 625 กม. ระยะทาง 1,035 กม.



บริษัท แอปป้า ฟอร์เวิดเดอร์ จํากัด จํานวน 6 คัน ใช้บี7 และบี20 อย่างละ 3 คัน

รถบรรทุกท่ีใช้ทดสอบ

รถบรรทุกท่ีใช้ทดสอบ
บริษัท แอปป้า ฟอร์เวิดเดอร์ จํากัด จํานวน 6 คัน ใช้บี7 และบี20 อย่างละ 3 คัน

ระยะทาง 436 กม.

ระยะทาง 970 กม. ระยะทาง 1,160 กม.



การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ํามัน

การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ํามัน



ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กิโลเมตร
ISUZU FVM 240

เฉล่ีย 3.58 กม./ลิตร เฉล่ีย 3.70 กม./ลิตร

อัตราการส้ินเปลืองน้ํามัน

ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กิโลเมตร

VOLVO FM 370

เฉล่ีย 3.44 กม./ลิตร เฉล่ีย 3.38 กม./ลิตร

อัตราการส้ินเปลืองน้ํามัน



ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กิโลเมตร

ค่าควันดํา

ISUZU FVM 240

VOLVO FM 370 B7 เฉลี่ย 10%
B20 เฉลี่ย 9.3%

B7 เฉลี่ย 10%
B20 เฉลี่ย 7.3%

ผลการทดสอบใช้งานจริง 100,000 กิโลเมตร

รายการ (นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว) ISUZU FVM 240 VOLVO FM 370
ความหนืด ณ อุณหภูมิ 100 C ไม่พบความแตกต่าง ค่าความหนืดรถท่ีใช้ B20 ลดลงมากกว่ารถท่ีใช้

ดีเซล
ปริมาณเขม่า ไม่พบความแตกต่าง ไม่พบความแตกต่าง
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ไม่พบความแตกต่าง ค่าความเป็นด่างของรถท่ีใช้ดีเซลลดลงมากกว่า 

(อายุการใช้งานมากกว่า)
ปริมาณน้ํา ไม่พบความแตกต่าง ไม่พบความแตกต่าง
ระดับการเกิดออกซิเดชั่น ไม่พบความแตกต่าง รถท่ีใช้B20 เกิดมากกว่า
ปริมาณอโลหะ ไม่พบความแตกต่าง ไม่พบความแตกต่าง
การเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 20,000 กม. ตามคําแนะนํา

ผู้ผลิต
รถท่ีใช้B20 จากเดิมเปล่ียนทุกๆ 40,000 กม. เหลือ 
20,000 กม. ตามคําแนะนําผู้ผลิต

การเปล่ียนกรองเชื้อเพลิง ควรเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทุกระยะ 2,000 กม. 
จํานวน 3 คร้ัง เม่ือเปลี่ยนมาใช้ B20



การประเมินผลเคร่ืองยนต์หลังใช้งานจริง 100,000 กิโลเมตร

รายการ ISUZU FVM 240 VOLVO FM 370
การวัดกําลังอัด อยู่ในเกณฑ์ปกติ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
หัวฉีด ไม่พบการสึกหรอและคราบสนิม อยู่ใน

สภาพดี
ไม่พบการสึกหรอและคราบสนิม อยู่ใน
สภาพดี

ปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่พบการสึกหรอและคราบสนิม อยู่ใน
สภาพดี

ไม่พบการสึกหรอและคราบสนิม อยู่ใน
สภาพดี

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่พบคราบสนิมและตะกอน ไม่พบคราบสนิมและตะกอน
ท่อน้ํามันเชื้อเพลิง มีความยืดหยุ่น ใส ไม่บวม ไม่เปื่อย มีความยืดหยุ่น ไม่บวม ไม่เปื่อย
กรองน้ํามันเชื้อเพลิง ไส้กรองของรถ B20 อุดตันเร็วกว่า ไส้กรองของรถ B20 อุดตันเร็วกว่า

การประเมินผลเคร่ืองยนต์หลังใช้งานจริง 100,000 กิโลเมตร

รายการ ISUZU FVM 240 VOLVO FM 370
ลิ้นไอดี/ไอเสีย ไม่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรก ไม่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรก
ฝาสูบ มีคราบเขม่าเหมือนกัน มีคราบเขม่าเหมือนกัน
ลูกสูบ ความสะอาดใกล้เคียงกัน ความสะอาดใกล้เคียงกัน
แหวนลูกสูบ สึกหรอตามปกติ ไม่พบสิ่งอุดตัน สึกหรอตามปกติ ไม่พบสิ่งอุดตัน
กระบอกสูบ สึกหรอตามปกติ สึกหรอตามปกติ 
แบร่ิงก้านสูบ สึกหรอตามปกติ สึกหรอตามปกติ 
แบร่ิงข้อเหวี่ยง สึกหรอตามปกติ สึกหรอตามปกติ 
อ่างน้ํามันเคร่ือง ไม่พบคราบโคลน ไม่พบคราบโคลน
กรองน้ํามันเคร่ือง ปกติ ปกติ
กลไกลิ้นไอดีไอเสีย ไม่พบรอยสึกหรอ ไม่พบรอยสึกหรอ
ผิวลูกเบี้ยว สึกหรอตามปกติ สึกหรอตามปกติ 



สรุปผลการศึกษา

 ไม่พบการสึกหรอ หรือความเสียหายของช้ินส่วน ทั้งในระบบเชื้อเพลิง และระบบหล่อล่ืน ที่แตกต่าง
กันระหว่างเครื่องยนต์ที่ใช้บี7 และบี20

 กรณีรถ ISUZU เปล่ียนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะปกติที่ทุก 20,000 กม.
 กรณีรถ VOLVO ผู้ผลิตสามารถยอมรับการใช้น้ํามันไบโอดีเซลได้ถึงบี30 แต่แนะนําให้เปล่ียนกรอง

เชื้อเพลิงสําหรับการเริ่มใช้งานครั้งแรกทุกระยะ 2,000 กม. จํานวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นเปล่ียนปกติ  
และการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน โดยลดอายุการถ่ายนํ้ามันเครื่องจาก 40,000 กม. เป็น 20,000 
กม.

 การใช้นํ้ามันบี20 ควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรง เพื่อยืนยันย่ีห้อ รุ่น ท่ีสามารถใช้ได้ และคําแนะนําใน
การดูแลรักษาเครื่องยนต์เพิ่มเติม

ตัวอย่างการยอมรับไบโอดีเซลบี20 ของผู้ผลิตรถยนต์

ที่มา : http://biodiesel.org/using-biodiesel/oem-information/oem-statement-summary-chart

ผู้ผลิตรถยนต์ รุ่น/ปีที่ผลิต
ISUZU 2011 และ N-Serie diesel model
HINO 2011, 2012 J-Series model

VOLVO D11, D13 และ D16
Perkins 400 Series, 850 Series and 1100 Series และอ่ืนๆ

Cummins เครื่องยนต์ที่ผลิตต้ังแต่ 1 มกราคม 2008 ขึ้นไป
Ford Motor Co. 6.7L Powerstroke Diesel engine/Ford F250 Super Duty

Volkswagen 2009 และตํ่ากว่า 
General Motors เครื่องยนต์ที่ผลิตต้ังแต่ปี 2011 ขึ้นไป

อ้างอิงจากการยอมรับการใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกา



ประกาศ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเง่ือนไขการส่งเสริมการใช้

น้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่

หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท่ัวไป
หมวดท่ี ๒ เงื่อนไขการดําเนินงาน
หมวดท่ี ๓ วิธีการร่วมโครงการ



หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์ท่ัวไป

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
๑.๑ เป็นผู้ประกอบการทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย   
๑.๒ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขนสง่จากกรมการขนสง่ทางบก 
๑.๓ สามารถจัดหาสถานที่จัดเก็บและจ่ายนํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ เพื่อใช้ในการเข้า

ร่วมโครงการได้
๑.๔ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงซ่ึงเป็นผูม้ีอํานาจหรือผู้รับมอบ

อํานาจลงนามในเอกสารขอรับสนับสนุน

หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์ท่ัวไป

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การสนับสนุน
๒.๑ วงเงินสนับสนุนสาํหรับซ้ือนํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ รวมทั้งโครงการไม่เกิน ๑๑๕ 

ล้านบาท  
              ๒.๒ ให้การสนับสนุนเฉพาะรถบรรทกุทีจ่ดทะเบียนและชําระภาษถีูกต้องเทา่น้ัน

๒.๓ อัตราให้การสนับสนุนร้อยละ ๑๑.๖๖ ของราคานํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ตามใบเสร็จทีอ่อกโดยผู้คา้นํ้ามัน ทั้งน้ีสูงสดุไม่เกิน ๔ บาทต่อลิตร
              ๒.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนในการซ้ือนํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ 
ตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการเฉลีย่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อคัน หรือตามที่
คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้
               ๒.๕ ระยะเวลาให้การสนับสนุนนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสญัญาให้การสนับสนุน
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐



หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน

ข้อ ๑  เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 
๑. ๑ ใบสมัครขอรับการสนับสนุน
๑.๒ สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
๑.๓ สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทกุทีเ่ข้าร่วมโครงการ หรือหลักฐานอื่น
๑.๔ เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหรือเอกสารการอนุญาตให้ใช้สถานทีเ่ก็บหรือ

จ่ายนํ้ามันเพื่อใช้ในโครงการ 

ข้อ ๒ พพ. จะพิจารณาใบสมคัรของผู้ที่ย่ืนใบสมคัรตามลาํดับก่อนหลัง ซ่ึงจะดูจากความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมคัร และเอกสารประกอบ 

ข้อ ๓ การพิจารณาใหก้ารสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้ขอรับการ
สนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้

หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน
ข้อ ๔ ผู้สมัครท่ีได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว จะต้องจัดหานํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ พร้อมเบิก
จ่ายเงินสนับสนุนงวดแรกภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญารับการสนับสนุน มิฉะน้ัน พพ. มี
สิทธ์ิบอกเลิกการให้การสนับสนุน โดยจะพิจารณาเหตุผลของความล่าช้าเป็นรายผู้ประกอบการตามความ
เหมาะสม

ข้อ ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซ้ือนํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ จากผู้ค้านํ้ามันท่ีได้รับอนุญาตตามประกาศกรม
ธุรกิจพลังงานเท่าน้ัน โดยต้องมีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ ๑๙ และไม่เกินร้อยละ ๒๐

ข้อ ๖ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความร่วมมือในการจดบันทึก หรือติดต้ังมาตรวัด สําหรับเก็บข้อมูลท่ี
จําเป็นในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ

ข้อ ๗ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในการซ้ือนํ้ามันไบโอดีเซลได้ไม่เกินสัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มตามท่ี พพ. กําหนด



หมวดที่ ๓ วิธีการร่วมโครงการ

ข้อ ๑  ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยขอรับใบสมัครได้จาก พพ. หรือ
ทาง เว็ปไซด์ www.dede.go.th โดยย่ืนข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ดังนี้ 
รอบที่ ๑ เร่ิมวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙  และสิ้นสุดภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
รอบที่ ๒ เร่ิมวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสิ้นสุดภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
กรณีเงินสนับสนุนหมดในรอบที่ ๑  พพ. จะยกเลิกการสนับสนุนในรอบท่ี ๒

ข้อ ๒  ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดทําและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ โดยนําไปส่งด้วยตนเอง ท่ี 
สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ 

สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (สมัครเข้าร่วมโครงการไบโอดีเซลบี๒๐) 
อาคาร ๗ ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขท่ี 

๑๗ ถนนพระรามท่ี ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

หมวดที่ ๓ วิธีการร่วมโครงการ

ข้อ ๓  พพ. จะตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขและแผนดําเนินงาน 
หากไม่ถูกต้อง พพ. จะส่งกลับให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแก้ไขและส่งกลับมาใหม่ หากถูกต้องสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์จะนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๔  คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนฯ และ พพ. จะมีหนังสือแจ้งกลับไป
ยังผู้ผ่านการพิจารณาให้รับการสนับสนุนและให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทําสัญญากับ พพ. เพื่อเข้าร่วม
โครงการ

ข้อ ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งใบเสร็จและเอกสารการเบิกเงิน ตามแบบฟอร์มท่ี พพ. กําหนด โดยพพ. จะ
ตรวจสอบและติดตามการใช้งานไบโอดีเซลบี๒๐ อย่างต่อเน่ือง และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อขอให้
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้ว พพ.จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนมารับเงินสนับสนุนฯ



ข้ันตอน และวิธีการสมัครเข้ารว่มโครงการ

เข้าไปที่ www.dede.go.th

คลกิ



Question and Discussion 

ENSOL COMPANY LIMITED

ADDRESS:

125 Floor 7 The PANN Building Klonglamchiak Road, Nawamin,
Buengkum, Bangkok 10230 Thailand

Telephone: +66 2 943 9633-35
Fax:             +66 2 943 9636

Email:          ensol@ensol.co.th
Web side:    http://www.ensol.co.th

50



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ชช  
 

สรุปสรุปการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการฯโครงการฯ  

  
  
  
  
  





















  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ซซ  
 

แบบขอรับการสนับสนุนแบบขอรับการสนับสนุน  
--  บริษัท โอพจีีเทค จ ากัดบริษัท โอพจีีเทค จ ากัด  
--  บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน)บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน)  
--  บริษัท เทพสมบัติ จ ากัดบริษัท เทพสมบัติ จ ากัด  

  
  
  



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ซ 
 

แบบขอรับการสนับสนุนแบบขอรับการสนับสนุน  
บริษัท โอพีจีเทค จ ากัดบริษัท โอพีจีเทค จ ากัด  
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ภาคผนวก ซ 
 

แบบขอรับการสนับสนุนแบบขอรับการสนับสนุน  
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน)บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน)  

  
  
  
  
  



























  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ซ 
 

แบบขอรับการสนับสนุนแบบขอรับการสนับสนุน  
บริษัท เทพสมบัติ จ ากัดบริษัท เทพสมบัติ จ ากัด  

  
  
  
  
  

















  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ฌฌ  
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
เรื่องเรื่อง   ก าหนดลักษณะและคุณภาพของก าหนดลักษณะและคุณภาพของ
น้ ามันดีเซลน้ ามันดีเซล  

  
  
  

  



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซลให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของ
น้ํามันดีเซล  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ํามันดีเซลที่จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายไปนอกราชอาณาจักร  

โดยการขนส่งทางทะเล 
ข้อ ๕ ให้กําหนดน้ํามันดีเซล  เป็น  ๒  ประเภท  คือ 
(๑) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 
(๒) น้ํามันดีเซลหมุนช้า 
ข้อ ๖ ภายใต้บังคับของข้อ  ๗  ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซลให้เป็นไปตามรายละเอียด

แนบท้ายประกาศนี้ 
การเติมสารเติมแต่งในน้ํามันดีเซล  ให้ผู้ค้าน้ํามันแจ้งขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบ

จากอธิบดีก่อน  จึงจะดําเนินการได้  ยกเว้นการเติมสารเติมแต่งในน้ํามันดีเซลที่มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
ผู้ค้าน้ํามันไม่ต้องขอรับความเห็นชอบ 

(๑) น้ํามันดีเซลสําหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้  ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๒) น้ํามันดีเซลสําหรับการนําไปใช้กับยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้   
ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย   

(๓) น้ํามันดีเซลสําหรับการนําไปใช้ในการอ่ืนนอกเหนือจากการใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล  ทั้งนี้ 
ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๔) น้ํามันดีเซลสําหรับการนําไปใช้กับเรือเดินทะเล  ทั้งนี้  ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๕) น้ํามันดีเซลสําหรับการนําไปใช้ตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล  หรืองานวิจัย  หรือ
งานทดสอบเครื่องยนต์  ทั้งนี้  ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

แต่ไม่รวมถึงน้ํามันดีเซลหมุนเร็วตามโครงการจําหน่ายน้ํามันดีเซลสําหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักร  และโครงการช่วยเหลือน้ํามันให้ชาวประมง 

ข้อ ๗ ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซลที่ผู้ค้าน้ํามันจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย  ดังต่อไปนี้  
จะไม่เป็นไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้  แต่ผู้ค้าน้ํามันต้องแจ้งลักษณะและ
คุณภาพของน้ํามันดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้าย  เพื่อขอความเห็นชอบ  
และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีก่อน 

(๑) น้ํามันดีเซลสําหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  นอกจากการขนส่งทางทะเล  ทั้งนี้  
ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๒) น้ํามันดีเซลสําหรับการนําไปใช้กับยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้   
ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๓) น้ํามันดีเซลสําหรับการนําไปใช้ในการอ่ืนนอกเหนือจากการใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล  ทั้งนี้   
ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๔) น้ํามันดีเซลสําหรับการนําไปใช้กับเรือเดินทะเล  ทั้งนี้  ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๕) น้ํามันดีเซลสําหรับการนําไปใช้ตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล  หรืองานวิจัย  หรือ
งานทดสอบเครื่องยนต์  ทั้งนี้  ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

น้ํามันดีเซลหมุนเร็วตามโครงการจําหน่ายน้ํามันดีเซลสําหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร  
และโครงการช่วยเหลือน้ํามันให้ชาวประมง  จะมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
เฉพาะข้อกําหนดดังต่อไปนี้  ข้อหนึ่งข้อใด  หรือหลายข้อก็ได้ 

 (ก) ปริมาณไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
 (ข) ปริมาณกํามะถัน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่สูงกว่าร้อยละ  ๐.๗  โดยน้ําหนัก 
 (ค) อุณหภูมิของส่วนที่กล่ันได้โดยปริมาตรในอัตราร้อยละเก้าสิบ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่สูงกว่า  

๓๗๐  องศาเซลเซียส 
 (ง) สี 
 น้ํามันดีเซลหมุนเร็วตามโครงการจําหน่ายน้ํามันดีเซลสําหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง 

ของราชอาณาจักร  ต้องเป็นสีเขียวที่มีความเข้มเทียบเท่าสีมาตรฐานที่เตรียมได้จากการใช้น้ํามันดีเซลที่มี
ความเข้มของสีตามมาตรฐาน  ASTM  D  ๑๕๐๐  เท่ากับ  ๐.๕  ผสมกับสีที่เป็นสารประกอบจําพวก  
๑,๔ - dialkylamino  anthraquinone  และ  ๑,๓  benzenediol  ๒,๔ - bis  [(alkylphenyl)  azo-]  
ในอัตราส่วน  ๙  ต่อ  ๑  โดยน้ําหนัก  ปริมาณเนื้อสีที่ใช้  ๑๒  มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยในการย้อมสีน้ํามัน
จะใช้ปริมาณเนื้อสีแตกต่างจากที่กําหนดก็ได้  แต่ความเข้มของสีต้องเทียบเท่าสีเขียวมาตรฐานที่กําหนด 
ไว้ข้างต้น 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

น้ํามันดีเซลหมุนเร็วตามโครงการช่วยเหลือน้ํามันให้ชาวประมง  ต้องเป็นสีม่วงที่มีความเข้มเทียบเทา่
สีมาตรฐานที่เตรียมได้จากการใช้น้ํามันดีเซลที่มีความเข้มของสีตามมาตรฐาน  ASTM  D  ๑๕๐๐  เท่ากับ  ๐.๕  
ผสมกับสีที่เป็นสารประกอบจําพวก  ๑,๔ - dialkylamino  anthraquinone  และ  ๒ - naphthalenol  
[(phenylazo)  phenyl]  azo  alkyl  derivatives  ในอัตราส่วน  ๑  ต่อ  ๑  โดยน้ําหนัก  ปริมาณ 
เนื้อสีที่ใช้  ๒๐  มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยในการย้อมสีน้ํามันจะใช้ปริมาณเนื้อสีแตกต่างจากที่กําหนดก็ได้  
แต่ความเข้มของสีต้องเทียบเท่าสีม่วงมาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น 

(๖) น้ํามันดีเซลหมุนเร็วสําหรับเตรียมไว้เพื่อจําหน่ายเฉพาะในข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่ง  หรือ  
หลายขอ้  ดังนี้  คุณสมบัติการหล่อล่ืน  และปริมาณไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน  หรือ
เพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ทั้งนี้  ให้รวมถึงน้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๗) น้ํามันดีเซลที่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  นําเข้ามาในราชอาณาจักร  สําหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ตามวัตถุประสงค์นี้ด้วย 

(๘) น้ํามันดีเซลสําหรับการจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  เพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๙) น้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันสูงกว่า 
ร้อยละ  ๗  แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ  ๒๐  โดยปริมาตร  ที่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  จําหน่ายให้แก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม  
หรือจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา  ๗  ตามวัตถุประสงค์นี้ด้วย  โดยอธิบดีจะกําหนดหลักเกณฑ์  
วธิีการ  และเงื่อนไขให้ผู้ค้าน้ํามันต้องปฏิบัติเป็นการเฉพาะกรณีก็ได้   

(๑๐) น้ํามันดีเซลสําหรับการจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ํามันตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
ข้อ ๘ การขอและการให้ความเห็นชอบตามข้อ  ๖  วรรคสอง  และข้อ  ๗  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
ข้อ ๙ ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนการให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ํามันดีเซล

หรือการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซลที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมนึก  บํารุงสาลี 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกจิพลังงาน 

เรื่อง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล   
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

รายการ ข้อกําหนด อัตราสูงต่ํา 
นํ้ามันดีเซล 

วิธีทดสอบ๑/ 
หมุนเร็ว หมุนช้า 

๑ ความถ่วงจําเพาะ ณ  อุณหภูมิ  ๑๕.๖/๑๕.๖ องศาเซลเซียส ไม่ต่ํากว่า ๐.๘๑ - ASTM D ๑๒๙๘ 
 (Specific  Gravity  at  ๑๕.๖/๑๕.๖ oC) และ    
  ไม่สูงกว่า ๐.๘๗ ๐.๙๒๐  

๒ จํานวนซีเทน (Cetane  Number)   หรือ   ไม่ต่ํากว่า ๕๐ ๔๕ ASTM D ๖๑๓ 

 ดัชนีซีเทน (Calculated  Cetane  Index)    ASTM D ๙๗๖ 

๓ ความหนืด เซนติสโตกส์    ASTM D ๔๔๕ 
 (Viscosity, cSt )     
   ๓.๑  ณ  อุณหภูมิ  ๔๐  องศาเซลเซียส   หรือ    ไม่ต่ํากว่า ๑.๘ -  
          (at  40  oC)    และ    
  ไม่สูงกว่า ๔.๑ ๘.๐  
   ๓.๒  ณ  อุณหภูมิ  ๕๐  องศาเซลเซียส ไม่สูงกว่า - ๖.๐  
          (at  50   oC)     

๔ จุดไหลเท องศาเซลเซียส ไม่สูงกว่า ๑๐ ๑๖ ASTM D ๙๗ 
 (Pour  Point, oC)     

๕ กํามะถัน ร้อยละโดยนํ้าหนัก ไม่สูงกว่า ๐.๐๐๕ ๑.๕ ASTM D ๒๖๒๒ 
 (Sulphur, %wt.)     

๖ การกัดกร่อนแผ่นทองแดง ไม่สูงกว่า หมายเลข ๑ - ASTM D ๑๓๐ 
 (Copper Strip Corrosion)     

๗ เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน     
 (Oxidation Stability)      
  กรัม/ลูกบาศก์เมตร ไม่สูงกว่า ๒๕ - ASTM D ๒๒๗๔ 
  g/m3      
  ช่ัวโมง ไม่ต่ํากว่า ๓๕ - EN ๑๕๗๕๑ 
  hr.     

๘ กากถ่าน ร้อยละโดยนํ้าหนัก 
จากร้อยละ ๑๐ ของส่วนที่เหลือ 
จากการกล่ัน 

ไม่สูงกว่า ๐.๓๐ - ASTM D ๔๕๓๐ 

 (Carbon  Residue, %wt.)     
 on 10% Distillation Residue      

๙ นํ้าและตะกอน ร้อยละโดยปริมาตร ไม่สูงกว่า - ๐.๓ ASTM D ๒๗๐๙ 
 (Water  and  Sediment, %vol.)     

๑๐ นํ้า มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไม่สูงกว่า ๓๐๐ - EN ISO ๑๒๙๓๗ 
 (Water mg/kg)     

๑๑ ส่ิงปนเปื้อนทั้งหมด มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไม่สูงกว่า ๒๔ - EN  ๑๒๖๖๒ 
 (Total Contamination mg/kg)     
      

( ต่อ -๒- ) 
 



 
- ๒ - 

 

รายการ ข้อกําหนด อัตราสูงต่ํา 
นํ้ามันดีเซล 

วิธีทดสอบ๑/ 
หมุนเร็ว หมุนช้า 

๑๒ เถ้า ร้อยละโดยนํ้าหนัก ไม่สูงกว่า ๐.๐๑ ๐.๐๒ ASTM D ๔๘๒ 
 (Ash,   %wt.)     

๑๓ จุดวาบไฟ องศาเซลเซียส ไม่ต่ํากว่า ๕๒ ๕๒ ASTM D ๙๓ 
 (Flash  Point,  oC)     

๑๔ การกล่ัน องศาเซลเซียส    ASTM D ๘๖ 
 (Distillation, oC)     
 อุณหภูมิของส่วนที่กล่ันได้โดยปริมาตรในอัตราร้อยละเก้าสิบ        ไม่สูงกว่า ๓๕๗ -  
 (90%  Recovered)     

๑๕ โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ร้อยละโดยนํ้าหนัก ไม่สูงกว่า ๑๑ - ASTM D ๒๔๒๕ 
 (Polycyclic  Aromatic Hydrocarbon, % wt.)     

๑๖ สี  -   
 (Colour)     
 ๑๖.๑  ชนิดของสี  เหลือง นํ้าตาล  
   (Hue)     
 ๑๖.๒  ความเข้มของสี ไม่ต่ํากว่า - ๔.๕ ASTM D ๑๕๐๐ 
   (Intensity) และ    
  ไม่สูงกว่า ๔.๐ ๗.๕  

๑๗ ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ร้อยละโดยปริมาตร 
ของกรดไขมัน 

ไม่ต่ํากว่า 
และ 

๖.๐ - EN ๑๔๐๗๘ 

 (Methyl Ester of Fatty Acids, %vol.) ไม่สูงกว่า ๗ -  

๑๘ คุณสมบัติการหล่อล่ืน   รอยขีดข่วน ไมโครเมตร  ไม่สูงกว่า ๔๖๐ - CEC  F – ๐๖ - ๙๖ 
 (Lubricity , Wear  Scar m)     

  ๑๙ สารเติมแต่ง (ถ้ามี) 
(Additives , If Any) 

ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 

 

หมายเหตุ ๑/   วิธีทดสอบอาจใช้วิธีอ่ืนที่เทียบเท่าก็ได้  แต่ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้ายน้ี 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล 

(ฉบับที่  ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซลให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพ  
ของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในรายการ  ๑๗  ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  

เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะ
และคุณภาพของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ลงวันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

รายการ ข้อกําหนด อัตราสูงตํ่า
น้ํามันดีเซล 

วิธีทดสอบ๑/ 
หมุนเร็ว หมุนช้า 

๑๗ ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์  ร้อยละโดยปริมาตร 
ของกรดไขมัน 
(Methyl  Ester  of  Fatty  Acids,  %  vol.) 

ไม่ตํ่ากว่า 
และ 

ไม่สูงกว่า 

๕.๐ 
 
๗ 
 

- EN  ๑๔๐๗๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล 

(ฉบับที่  ๘) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซลให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพ  
ของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในรายการ  ๑๗  ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  

เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะ
และคุณภาพของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ลงวันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

รายการ ข้อกําหนด อัตราสูงตํ่า
น้ํามันดีเซล 

วิธีทดสอบ๑/ 
หมุนเร็ว หมุนช้า 

๑๗ ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์       ร้อยละโดยปริมาตร
ของกรดไขมัน 
(Methyl  Ester  of  Fatty  Acids,   %  vol.) 

ไม่ตํ่ากว่า 
และ 

ไม่สูงกว่า 

๓.๐ 
 
๗ 

- EN  ๑๔๐๗๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ญญ  
 

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่การประชุมคณะกรรมการครั้งที่  22/2559/2559  
วันที่วันที่  88  มิถุนายนมิถุนายน  25592559  
--รายชื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมประชมุรายชื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมประชมุ  
--  เอกสารประกอบการประชุมเอกสารประกอบการประชุม  
--  รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

  
  



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ญญ  
 

--รายชื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมประชมุรายชื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมประชมุ  
  
  
  
  
  
  







  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ญญ  
 

--  เอกเอกสารประกอบการประชุมสารประกอบการประชุม  
  
  
  
  
  
  



โครงการส่งเสริมการใช้น้ํามันไบโอดีเซลบี20 
ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

การประชุมคณะกรรมการฯ
คร้ังท่ี 2/2559

8 มิถุนายน 2559

ห้องมอร์น่ิงทอล์ค อาคาร 1
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2

วาระการประชุม
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุน
3.2  ผลการดําเนินงานการสนับสนุนรอบที่ 1

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1  ขอปรับปรุงเงื่อนไขการดําเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข
การส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
4.2  การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1  การออกแบบสติกเกอร์โครงการ
5.2  การประชาสัมพันธ์โครงการ
5.3  พิธีมอบสัญญา
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วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

4

วาระที่ 2 รับรองการประชุม คร้ังที่ 1/2559 
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
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วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ
3.1  การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุน

3.1  การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุน

ลําดับที่ 6 ผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงาน ขอถอนตัวจากคณะกรรมการพิจารณา
การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่



องค์ประกอบคณะกรรมการ

1. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ประธานคณะกรรมการ
2. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน รองประธานคณะกรรมการ
3. นายยงยุทธ์  สวัสดิสวนีย์                                            กรรมการ
    ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.)
4. นายทวีป  พลเสน                                                     กรรมการ   
    ผู้อํานวยการกลุ่มไบโอดีเซล สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.)
5. นายพงษ์ศักด์ิ  พรหมกร กรรมการ
   วิศวกรชํานาญการ สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชวีภาพ (พพ.)
6. ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน                                            กรรมการ
7. ผู้แทนกรมขนส่งทางบก กรรมการ
8. ผู้แทนสมาคมกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ กรรมการ

องค์ประกอบคณะกรรมการ

 9.  ผู้แทนสมาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กรรมการ 
10. ผู้แทนสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตไบโอดเีซลไทย กรรมการ
12. ผู้แทนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กรรมการ
13. ผู้แทนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กรรมการ
14. นางมณฑา  ตรีสาคร กรรมการและเลขานุการ
     วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.)
15. นาวสาวสุธารี  เกียรติม่ัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     วิศวกรชํานาญการ สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.)
16. นายอากร  สร้อยแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (พพ.)
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วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ
3.2 ผลการดําเนินงานการสนับสนุนรอบที่ 1

3.2 ผลการดําเนินงานการสนับสนุนรอบที่ 1

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 5 เมษายน 2559



3.2 ผลการดําเนินงานการสนับสนุนรอบที่ 1

ประกาศลงหนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ 
มติชน วันที่ 30 มี.ค. 2559 และ ข่าวสดวันที่ 31 มี.ค. 2559

3.2 ผลการดําเนินงานการสนับสนุนรอบที่ 1

เวปไซด์โครงการ http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=43191



3.2 ผลการดําเนินงานการสนับสนุนรอบที่ 1

บาท21,786,076  จํานวนเงินท่ีขอรับการสนับสนุน

ลิตร5,446,519  ปริมาณนํ้ามัน B20 ท่ีขอรับการสนับสนุน

คัน 266 จํานวนรถยนต์บรรทุกท่ีเข้าร่วมโครงการ

แห่ง3 จํานวนผู้ขอรับการสนับสนุน

14

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา
4.1 ขอปรับปรุงเงื่อนไขการดําเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติและ
เงื่อนไขการส่งเสริมการใช้นํ้ามนัไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 



4.1 ขอปรับปรุงเงื่อนไขการดําเนินงานตามประกาศฯ

หมวดท่ี ๑ ข้อกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท่ัวไป
หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน
หมวดท่ี ๓ วิธีการร่วมโครงการ

หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน

ข้อ ๑ เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 
๑.๑ ใบสมัครขอรับการสนับสนุน
๑.๒ สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
๑.๓ สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทกุทีเ่ข้าร่วมโครงการ หรือหลักฐานอื่น
๑.๔ เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหรือเอกสารการอนุญาตให้ใช้สถานทีเ่ก็บหรือ

จ่ายนํ้ามันเพื่อใช้ในโครงการ 

ข้อ ๒ พพ. จะพิจารณาใบสมคัรของผู้ที่ย่ืนใบสมคัรตามลาํดับก่อนหลัง ซ่ึงจะดูจากความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมคัร และเอกสารประกอบ 

ข้อ ๓ การพิจารณาใหก้ารสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้ขอรับการ
สนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้



หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน
ข้อ ๔ ผู้สมัครท่ีได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว จะต้องจัดหานํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ พร้อมเบิก
จ่ายเงินสนับสนุนงวดแรกภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญารับการสนับสนุน มิฉะน้ัน พพ. มี
สิทธ์ิบอกเลิกการให้การสนับสนุน โดยจะพิจารณาเหตุผลของความล่าช้าเป็นรายผู้ประกอบการตามความ
เหมาะสม

ข้อ ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซ้ือนํ้ามันไบโอดีเซลบี๒๐ จากผู้ค้านํ้ามันท่ีได้รับอนุญาตตามประกาศกรม
ธุรกิจพลังงานเท่าน้ัน โดยต้องมีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ ๑๙ และไม่เกินร้อยละ ๒๐

ข้อ ๖ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความร่วมมือในการจดบันทึก หรือติดต้ังมาตรวัด สําหรับเก็บข้อมูลท่ี
จําเป็นในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ

ข้อ ๗ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในการซ้ือนํ้ามันไบโอดีเซลได้ไม่เกินเดือนสัปดาห์ละ 
๑  ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มตามท่ี พพ. กําหนด

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา

ขอปรับปรุงเง่ือนไขการดําเนินงานตามประกาศฯ
หมวดท่ี ๒  เง่ือนไขการดําเนินงาน
ข้อท่ี ๗  การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 

• จากเดิมเบิกจ่ายเงินสนับสนุนได้ไม่เกินเดือนละ ๑ ครั้ง เป็น สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
• เง่ือนไขการดําเนินงานหมวดท่ี ๒ ท่ีปรับปรงุแล้ว ขอนําไปใช้กับการพิจารณาขอรับการสนับสนุน   

รอบท่ี 1
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วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา
4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที ่1

4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1

การพิจารณา

รอบที่ 1   เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559  
 และส้ินสุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559



4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1

การตรวจสอบของที่ปรึกษาและคณะทํางาน

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน     

รายการ     ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ
1. จดทะเบียนตามกฎหมายไทย                  
และมีสํานักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย

 

 

 

2. ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขนส่งจาก  กรม
ขนส่งทางบก 

 
  

3. จัดหาสถานท่ีจัดเก็บและจ่ายน้ํามัน             
ไบโอดีเซลบี20

 
  

4. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็น
ผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจลงนามในเอกสาร
ขอรับสนับสนุน

 

 

 

4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1

การตรวจสอบของที่ปรึกษาและคณะทํางาน

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
รายการ     จํานวนหน้า ได้รับ ไม่ได้รับ หมายเหตุ
ใบสมัครขอรับการสนับสนุน         
สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล         
สําเนาทะเบียนรถบรรทุกเข้าร่วม
โครงการ        
เอกสารแสดงปริมาณการใช้น้ํามันรายเดือน       
(อย่างน้อย 12 เดือน)         
ภาพถ่ายสถานท่ี อุปกรณ์ ถังน้ํามัน      
แผนการใช้น้ํามันB20         
(วันท่ีจะใช้งาน - วันสิ้นสุดการใช้งาน)        



4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1

การตรวจสอบของที่ปรึกษาและคณะทํางาน

สรุปการขอรับการสนับสนุน       
รายการ     หน่วย จํานวน หมายเหตุ
1. จํานวนรถท่ีเข้าโครงการ คัน   
2. ปริมาณน้ํามัน B20 ท่ีขอรับการสนับสนุน ลิตร   
3. ความต้องการน้ํามันเฉลี่ย ลิตรต่อคัน   
4. ขอรับการสนับสนุนในวงเงินท้ังสิ้น บาท 

 
อัตราการสนับสนุนร้อยละ 11.66  ของราคา

น้ํามันไบโอดีเซลบี 20 ท้ังนี้สูงสุดไม่เกิน      
4 บาท/ลิตร 

5. เงินสนับสนุนการซื้อน้ํามันของรถท่ีเข้าโครงการ บาทต่อคัน  ไม่เกิน 150,000 บาทต่อคัน
6. ระยะเวลาขอรับการสนับสนุน เดือน

4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1

บาท21,786,076  จํานวนเงินท่ีขอรับการสนับสนุน

ลิตร5,446,519  ปริมาณนํ้ามัน B20 ท่ีขอรับการสนับสนุน

คัน 266 จํานวนรถยนต์บรรทุกท่ีเข้าร่วมโครงการ

แห่ง3 จํานวนผู้ขอรับการสนับสนุน



4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1

ลําดับ
ท่ี 

วันท่ีส่ง
เอกสาร

ชื่อ รถ 
(คัน)

ความต้องการ
เฉลี่ย

(ลิตร/คัน)

ระยะเวลา
(เดือน)

รวมใช้น้ํามัน 
B20 

(ลิตร)

วงเงินท่ีขอการ
สนับสนนุ
(บาท)

1 19 พ.ค. 
2559

บริษัท โอพีจีเทค  จํากัด 26 6,848 3 178,046 712,184

2 31 พ.ค. 
2559

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง 
จํากัด (มหาชน)

230 22,302 10 5,129,375 20,517,500

3 31 พ.ค. 
2559

บริษัท เทพสมบัติ  จํากัด 10 13,910 3 139,098 556,392

รวม   5,446,519 21,786,076

4.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบที่ 1

บริษัท โอพีจีเทค  จํากัด
จ.สมุทรปราการ
จ.เพชรบุรี

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)
จ.กําแพงเพชร
จ.อยุธยา
จ.ตาก
จ.ระยอง

บริษัท เทพสมบัติ  จํากัด
จ.กําแพงเพชร
กทม.



ลําดับที่ 1 บริษัท โอพีจีเทค  จํากัด

ชื่อนิติบุคคล  X  สมัครใหม่ สมัครเพิม่

ทีอ่ยู่เลขที ่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต  จงัหวัด รหสัไปรษณีย์

โทรศัพท ์ โทรสาร  0-2849-3637 0-2849-3193

บริษัท โอพจีเีทค  จาํกดั

698/46 บางขุนเทยีน - ชายทะเล ทา่ขา้ม

บางขุนเทยีน กทม. 10150

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
รายการ     ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ
1. จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย

/

 

สนง.ใหญ่ เลขที่ 698/46 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
หนังสือรับรองออกให้วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

2. ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขนส่งจากกรมขนส่งทาง
บก 

/
  

3. จัดหาสถานท่ีจัดเก็บและจ่ายนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 /
  

4. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจ
หรือผู้รับมอบอํานาจลงนามในเอกสารขอรับสนับสนุน /

 

กรรมการของบริษัท 2 ราย คือ นายเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ 
และ นายพงศ์ฐาณ พิชญ์จํานงค์ มอบอํานาจให้นาย
ไพโรจน์ สวัสด์ิตยวงศ์

ลําดับที่ 1 บริษัท โอพีจีเทค  จํากัด

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน     

รายการ     จํานวนหน้า ได้รับ ไม่ได้รับ หมายเหตุ
ใบสมัครขอรับการสนับสนุน   7 /     
สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล   4 /     
สําเนาทะเบียนรถบรรทุกเข้าร่วม
โครงการ  52 /     
เอกสารแสดงปริมาณการใช้น้ํามันรายเดือน 218 /     
(อย่างน้อย 12 เดือน)         
ภาพถ่ายสถานท่ี อุปกรณ์ ถังน้ํามัน  1

/
 

สาขา 2 จ.สมุทรปราการ
สาขา 3 จ.เพชรบุรี

แผนการใช้น้ํามันB20   1 /  อยู่ภายในระยะเวลาของโครงการ
(วันท่ีจะใช้งาน - วันสิ้นสุดการใช้งาน)        



ลําดับที่ 1 บริษัท โอพีจีเทค  จํากัด

สรุปการขอรับการสนับสนุน       
รายการ     หน่วย จํานวน หมายเหตุ
1. จํานวนรถท่ีเข้าโครงการ คัน 26  
2. ปริมาณน้ํามัน B20 ท่ีขอรับการสนับสนุน ลิตร 178,046  
3. ความต้องการน้ํามันเฉลี่ย ลิตรต่อคัน 6,848  
4. วงเงินขอรับการสนับสนุน บาท 712,184  
5. เงินสนับสนุนการซื้อน้ํามันของรถท่ีเข้าโครงการ บาทต่อคัน 27,392 ไม่เกิน 150,000 บาทต่อคัน
6. ระยะเวลาขอรับการสนับสนุน เดือน 3 เดือน ส.ค. – ต.ค. 2559

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา

ให้การสนับสนุนนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 บริษัท โอพีจีเทค จํากัด 
จํานวนทั้งสิ้น 178,046 ลิตร ในวงเงินทั้งสิ้น 712,184 บาท  

ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศ พพ. เร่ือง หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเง่ือนไขการส่งเสริมการใช้
นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ณ 29 มีนาคม 2559 และที่ปรับปรุง
เง่ือนไขการดําเนินงานที่ได้เห็นชอบแลว้ในการประชุมคณะกรรมการพจิารณาการ
สนับสนุนวันน้ี

(สูงสุดไม่เกิน 4 บาท/ลิตร และอัตราการสนับสนุนร้อยละ 11.66 ของราคา
นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20)

มติ ............................



ลําดับที่ 2 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล  X  สมัครใหม่ สมัครเพิม่

ทีอ่ยู่เลขที ่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต  จงัหวัด รหสัไปรษณีย์

โทรศัพท ์ โทรสาร  

บริษัท เกยีรติธนาขนส่ง จาํกดั (มหาชน)

บางตะไนย์

02 501-7339 02 501-7339

11120

100

ปากเกร็ด นนทบุรี

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน        

รายการ     ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ
1. จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย

/

 

สนง.ใหญ่ เลขที่ 100 ม. 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี
หนังสือรับรองออกให้วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

2. ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขนส่งจากกรมขนส่งทาง
บก 

/
  

3. จัดหาสถานท่ีจัดเก็บและจ่ายนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 /   

4. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงซ่ึงเป็นผู้มี
อํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจลงนามในเอกสารขอรับ
สนับสนุน

/

 

กรรมการของบริษัท 2 ราย คือ นายเกียรติชัย มนต์เสรี
นุสรณ์ และ นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ มอบอํานาจให้นาย
สุรเชษฐ์ นัยนภาเลิศ

ลําดับที่ 2 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน      

รายการ     จํานวนหน้า ได้รับ ไม่ได้รับ หมายเหตุ
ใบสมัครขอรับการสนับสนุน   12 /     
สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล   6 /     
สําเนาทะเบียนรถบรรทุกเข้าร่วม
โครงการ  

230 /

 
เอกสารแสดงปริมาณการใช้น้ํามันรายเดือน 1 /     
(อย่างน้อย 12 เดือน)         
ภาพถ่ายสถานท่ี อุปกรณ์ ถังน้ํามัน  2 /

 
4 แห่ง ประกอบด้วย กําแพงเพชร 
ระยอง อยุธยา ตาก

แผนการใช้น้ํามันB20 
 (วันท่ีจะใช้งาน - วันสิ้นสุดการใช้งาน) 5 /

 อยู่ภายในระยะเวลาของโครงการ
       



ลําดับที่ 2 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)

สรุปการขอรับการสนับสนุน
รายการ     หน่วย จํานวน หมายเหตุ
1. จํานวนรถท่ีเข้าโครงการ คัน 230  
2. ปริมาณน้ํามัน B20 ท่ีขอรับการสนับสนุน ลิตร 5,129,375  
3. ความต้องการน้ํามันเฉลี่ย ลิตรต่อคัน 22,302  
4. วงเงินขอรับการสนับสนุน บาท 20,517,500  
5. เงินสนับสนุนการซื้อน้ํามันของรถท่ีเข้า
โครงการ

บาทต่อคัน 89,207 ไม่เกิน 150,000 บาทต่อคัน

6. ระยะเวลาขอรับการสนับสนุน เดือน 10 เดือน ส.ค. 2559 – พ.ค. 2560

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา

ให้การสนับสนุนนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)
จํานวนทั้งสิ้น 5,129,375 ลิตร ในวงเงินทั้งสิ้น 20,517,500 บาท  

ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศ พพ. เร่ือง หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเง่ือนไขการส่งเสริมการใช้
นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ณ 29 มีนาคม 2559 และที่ปรับปรุง
เง่ือนไขการดําเนินงานที่ได้เห็นชอบแลว้ในการประชุมคณะกรรมการพจิารณาการ
สนับสนุนวันน้ี

(สูงสุดไมเ่กิน 4 บาท/ลิตร และอัตราการสนับสนุนร้อยละ 11.66 ของราคา
นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20)

มติ ............................



ลําดับที่ 3 บริษัท เทพสมบัติ  จํากัด

ชื่อนิติบุคคล  X  สมัครใหม่ สมัครเพิม่

ทีอ่ยู่เลขที ่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต  จงัหวัด รหสัไปรษณีย์

โทรศัพท ์ โทรสาร  

บริษัท เทพสมบัติ  จาํกดั

425 สุคนธสวัสดิ ์ ลาดพร้าว

ลาดพร้าว กทม. 10230

0-2553-1757 0-2553-1757

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน        

รายการ     ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ
1. จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย

/

 

สนง.ใหญ่ เลขที่ 425 ถ.สุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม.
หนังสือรับรองออกให้วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

2. ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขนส่งจากกรมขนส่งทาง
บก 

/
  

3. จัดหาสถานท่ีจัดเก็บและจ่ายนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 /   

4. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจ
หรือผู้รับมอบอํานาจลงนามในเอกสารขอรับสนับสนุน /

 

กรรมการของบริษัท 1 ราย คือ นายทวี วงศ์บพิธ

ลําดับที่ 3 บริษัท เทพสมบัติ  จํากัด

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
รายการ     จํานวนหน้า ได้รับ ไม่ได้รับ หมายเหตุ
ใบสมัครขอรับการสนับสนุน   7 /     
สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล   5 /     
สําเนาทะเบียนรถบรรทุกเข้าร่วม
โครงการ

 

10
/

 

สําเนาเอกสารเจ้าของรถหมดอายุ 
อยู่ระหว่างการนําส่งเอกสารใหม่
ท้ังหมด 4 คัน 

เอกสารแสดงปริมาณการใช้น้ํามันรายเดือน 1 /     
(อย่างน้อย 12 เดือน)         
ภาพถ่ายสถานท่ี อุปกรณ์ ถังน้ํามัน  1

/

 

2 แห่ง ประกอบด้วย กทม.  
กําแพงเพชร

แผนการใช้น้ํามันB20   1 /  อยู่ภายในระยะเวลาของโครงการ
(วันท่ีจะใช้งาน - วันสิ้นสุดการใช้งาน)        



ลําดับที่ 3 บริษัท เทพสมบัติ  จํากัด

สรุปการขอรับการสนับสนุน
รายการ     หน่วย จํานวน หมายเหตุ
1. จํานวนรถท่ีเข้าโครงการ คัน 10  
2. ปริมาณน้ํามัน B20 ท่ีขอรับการสนับสนุน ลิตร 139,098  
3. ความต้องการน้ํามันเฉลี่ย ลิตรต่อคัน 13,910  
4. วงเงินขอรับการสนับสนุน บาท 556,392  
5. เงินสนับสนุนการซื้อน้ํามันของรถท่ีเข้าโครงการ บาทต่อคัน 55,639 ไม่เกิน 150,000 บาทต่อคัน
6. ระยะเวลาขอรับการสนับสนุน เดือน 3 เดือน ส.ค. – ต.ค. 2559

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา

ให้การสนับสนุนนํ้ามันไบโอดีเซลบี20 บริษัท เทพสมบัติ  จํากัด
จํานวนทั้งสิ้น 139,098 ลิตร ในวงเงินทั้งสิ้น 556,392 บาท  

ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศ พพ. เร่ือง หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเง่ือนไขการส่งเสริมการใช้
นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ณ 29 มีนาคม 2559 และที่ปรับปรุง
เง่ือนไขการดําเนินงานที่ได้เห็นชอบแลว้ในการประชุมคณะกรรมการพจิารณาการ
สนับสนุนวันน้ี

(สูงสุดไม่เกิน 4 บาท/ลิตร และอัตราการสนับสนุนร้อยละ 11.66 ของราคา
นํ้ามันไบโอดีเซลบี 20)

มติ ............................
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วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

5.1 การออกแบบสติกเกอร์โครงการ



5.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ

1. จัดสัมมนาชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการครั้งท่ี 2 
• วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม.

หนังสือพิมพ์ มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
มติชน 3 มิ.ย. 6 ก.ค.
ข่าวสด 6 มิ.ย. 11 ก.ค.
สยามรัฐ 8 มิ.ย. 3 , 9 ส.ค.
แนวหน้า 10 มิ.ย.

2. การโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์

5.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ

4. การผลิตสื่อโทรทัศน์ สารคดี รายการสั้นท่ัวไป ความยาว 5 นาที  
• เรื่องท่ี 1 แล้วเสร็จประมาณกลางเดือน มิ.ย. 2559 เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
• เรื่องท่ี 2 หลังมอบสัญญาแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนรอบท่ี 2 เพื่อแถลงผลงานโครงการ

3. การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสี่อโทรทัศน์
• 15 มิ.ย. ขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร พพ. (หลังการสัมมนา) เพื่อนําเสนอสกู๊ปข่าวช่อง 3
• เดือน ก.ค. สกู๊ปข่าวช่อง ....  จํานวน 2 ครั้ง  เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
• เดือน ส.ค. สกู๊ปข่าวช่อง ....  จํานวน 1 ครั้ง  เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ



5.3 พิธีมอบสัญญา

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กรกฎาคม 2559  สถานที่ พพ.  ห้อง ....................
กําหนดการ
09.00 น.    แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
10.00 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
10.10 น.  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเช้ือพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน   

กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการฯ
10.20 น.  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน กล่าวแสดงความยินดี
10.30 น.  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน 
    เป็นประธานในพธิมีอบสัญญาความร่วมมือแก่ผู้ขอรับการสนับสนุน (พร้อมถ่ายรูปช่วงลงนาม และมอบสัญญา)
10.40 น.  ถ่ายภาพร่วมกัน
10.45 น. ให้สัมภาษณ์ส่ือ



รายละเอียด กาํหนดการ

1
จดัทาํรา่งหลกัเกณฑค์ุณสมบตัแิละเงือ่นไขการสง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซลบ2ี0 ในรถยนต์
บรรทุกขนาดใหญ่

  ภายใน ก.พ.59

2 คดัเลอืกคณะกรรมการพจิารณาการสนบัสนุนโครงการ   ภายใน ก.พ.59

3 จดัประชมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่รบัฟังความคดิเหน็   9 ม.ีค.59

4 จดัประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาจดัทาํประกาศหลกัเกณฑค์ุณสมบตัฯิ   16 ม.ีค.59

5 จดัทาํประกาศหลกัเกณฑแ์ละเผยแพร ่พรอ้มขออนุมตัิ   ภายใน ม.ีค.59

6 จดัประชมุสมัมนาเพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชีแ้จงโครงการฯ
  ครัง้ที ่1   5 เม.ย.59
ครัง้ที ่2    15 ม.ิย.59

7 จดัประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาคดัเลอืกและอนุมตัผิูส้มคัรเขา้รว่มโครงการฯ
   ครัง้ที ่1 8 ม.ิย.59
   ครัง้ที ่2 24 ส.ค.59

8 จดังานพธิมีอบสญัญาแก่ผูไ้ดร้บัการสนบัสนุนเพือ่เผยแพรโ่ครงการฯ    22 ม.ิย.59

แผนการดาํเนินงาน



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ญญ  
 

--  รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
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รายงานการประชุม  
คณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐  

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ครั้งท่ี 2/2559  
วันพุธท่ี 8 มิถุนายน  2559 ระหวางเวลา 1๐.๐0 – 1๒.00 น. 

ณ หองประชุมมอรนิ่งทอลค อาคาร ๑  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

รายช่ือคณะกรรมการฯ ผูเขารวมประชุม 
1. นายยงยุทธ  สวัสดิสวนีย   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรรมการ 
2. นายทวีป  พลเสน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรรมการ 
3. นายพงศศักดิ์  พรหมกร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรรมการ 
4. นางสาวรัตนา  อิทธิอมร  กรมการขนสงทางบก    กรรมการ 
5. นายสยามณัฐ  พนัสสรณ กลุมอุตสาหกรรมยานยนต   กรรมการ 
6. นายกฤษณ  สุริยผล  สมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย  กรรมการ 
7. นางสาวภัคสุภา  เล็กบํารุง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   กรรมการ 
8. นายวัฒนา  พรพัฒนกุล บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  กรรมการ 
9. นางมณฑา  ตรีสาคร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสุธารี  เกียรติม่ัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการฯ ไมเขารวมประชุม 
๑. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน       ติดภารกิจ 

๒. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ติดภารกิจ 

๓. ผูแทนสมาพันธขนสงทางบกแหงประเทศไทย                 ติดภารกิจ 

๔. ผูแทนสมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทย                              ติดภารกิจ 

๕. นายอากร  สรอยแกว                                             ไมมาปฏิบัติราชการ  

 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาวอัจฉนา  จั่งเจก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
๒. นางสาววรพนิต  สิทธิปบุศย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
๓. นายสมเกียรติ  สุทธิรัตน ท่ีปรึกษาบริษัท เอ็นโซล จํากัด 
๔. ผศ.ดร.ธเนศ  อรุณศรีโสภณ ท่ีปรึกษาบริษัท เอ็นโซล จํากัด 
๕. นายทวีรัก  หมูสัญญาลักษณ ท่ีปรึกษาบริษัท เอ็นโซล จํากัด  
 
 
เปดประชุมเวลา 10.00 น. 
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/วาระท่ี 1 … 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุม 
    ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนฯ โดยผูอํานวยการสํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ นายยง
ยุทธ สวัสดิสวนีย แจงใหท่ีประชุมทราบวา ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ใหเปน
ประธานการประชุม และแจงใหท่ีประชุมทราบวา วันนี้เปนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการสงเสริม
การใชน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ เพ่ือพิจารณาการสนับสนุนรอบท่ี 1  
 

    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุม ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่องเพ่ือพิจารณารางหลักเกณฑ 
             คุณสมบัติและเง่ือนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
 

    มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

   3.1 การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุน 
         ฝายเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาผูแทนจากกรมธุรกิจพลังงาน ขอถอนตัวจากคณะกรรมการ

พิจารณาการสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
 

    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

   3.๒ ผลการดําเนินงานการสนับสนุนรอบท่ี 1 
         ฝายเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ๓.๒.1 การสัมมนาชี้แจงเพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ วันท่ี 5 เมษายน 2559 ณ หองแมจิก 3  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

    ๓.๒.๒ การประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพ จํานวน ๒ ฉบับ ระหวางวันท่ี 30 มีนาคม 2559  
(หนังสือพิมพมติชน) และ 31 มีนาคม 2559 (หนังสือพิมพขาวสด) 

    ๓.๒.๓ การเปดเวปไซดโครงการ (http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=43191) 
    ๓.๒.๔ สรุปผลการดําเนินงานสนับสนุนรอบท่ี 1 (ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) มีผูยื่นขอรับการ 

สนับสนุนจํานวน 3 ราย จํานวนรถยนตบรรทุก 266 คัน ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ท่ีขอรับการสนับสนุน 
5,446,519 ลิตร คิดเปนเงินสนับสนุนรวม 21,786,076 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนหกพันเจ็ดสิบหกบาทถวน) 

 

   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๔.1 ขอปรับปรุงเง่ือนไขการดําเนินงานตามประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติและเง่ือนไขการสงเสริมการใช

น้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ  
        ฝายเลขานุการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการขอปรับปรุงเง่ือนไขการดําเนินงานตามประกาศฯ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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/๔.๑.1 ปรับปรุง... 
   ๔.๑.1 ปรับปรุงเนื้อหา หมวดท่ี ๒ เง่ือนไขการดําเนินงาน ขอ 7 “ผูเขารวมโครงการสามารถเบิกจายเงิน 

สนับสนุนในการซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลไดไมเกินเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ โดยจะตองจัดสง
เอกสารตามแบบฟอรมตามท่ี พพ. กําหนด” เปน “ผูเขารวมโครงการสามารถเบิกจายเงินสนับสนุนในการซ้ือน้ํามันไบโอ
ดีเซลไดไมเกินสัปดาหละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ โดยจะตองจัดสงเอกสารตามแบบฟอรมตามท่ี พพ. 
กําหนด” 

  ๔.๑.๒ เง่ือนไขการดําเนินงานหมวดท่ี ๒ ท่ีปรับปรุงแลว ขอนําไปใชกับการพิจารณาขอรับการสนับสนุน 
รอบท่ี 1 

  

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหผูเขารวมโครงการสามารถเบิกจายเงินสนับสนุนในการซ้ือน้ํามันไบโอดีเซล
ไดไมเกินสัปดาหละ ๑ ครั้ง และเง่ือนไขการดําเนินงานท่ีปรับปรุงแลวใหใชในการพิจารณาในรอบท่ี 1 

 
 ๔.2 การพิจารณาการสนับสนุนรอบท่ี 1 
       ฝายเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงข้ันตอนการตรวจสอบแบบขอรับการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๒.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน ตองมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามประกาศเรื่อง 
หลักเกณฑคุณสมบัติและเง่ือนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ หมวดท่ี ๑ ขอ ๑ ขอยอย 
๑.๑ ถึง ๑.๔ 

 4.2.2 การตรวจสอบเอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ตองครบถวนถูกตองตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ 
คุณสมบัติและเง่ือนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ หมวดท่ี 2 ขอ ๑ ขอยอย ๑.๑ ถึง ๑.๔ 

 4.2.3 สรุปการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้ 
    4.2.3.1 จํานวนรถท่ีเขาโครงการ (คัน) 
    4.2.3.2 ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลบี20 ท่ีขอรับการสนับสนุน (ลิตร) 
    4.2.3.3 ความตองการน้ํามันเฉลี่ย (ลิตรตอคัน) 
    4.2.3.4 ขอรับการสนับสนุนในวงเงินท้ังสิ้น (บาท) โดยอัตราการใหการสนับสนุนคํานวณแลวตอง 

เปนไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑคุณสมบัติและเง่ือนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ 
หมวดท่ี ๑ ขอ ๒ ขอยอย 2.3 

    4.2.3.5 เงินสนับสนุนการซ้ือน้ํามันของรถท่ีเขาโครงการ (บาทตอคัน) โดยเงินสนับสนุนรถแตละคัน 
คํานวณแลวตองเปนไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑคุณสมบัติและเง่ือนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต
บรรทุกขนาดใหญ หมวดท่ี ๑ ขอ ๒ ขอยอย 2.4 

    4.2.3.6 ระยะเวลาขอรับการสนับสนุน (เดือน) ตองเปนไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑคุณสมบัติ 
และเง่ือนไขการสงเสริมการใชไบโอดีเซลบี20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ หมวดท่ี ๑ ขอ ๒ ขอยอย 2.5 
 

      ฝายเลขานุการไดนําเสนอผูยื่นขอรับการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี๒๐ ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ
จํานวน 3 ราย คิดเปนปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 5,446,519 ลิตร  คิดเปนเงินสนับสนุนรวม 21,786,076 
บาท (ยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนหกพันเจ็ดสิบหกบาทถวน) เพ่ือพิจารณา ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ใหการสนับสนุนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 บริษัท โอพีจีเทค จํากัด จํานวนท้ังสิ้น 178,046 ลิตร 
ในวงเงินท้ังสิ้น 712,184 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งรอยแปดสิบสี่บาทถวน)  
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/๒. ใหการ… 
 ๒. ใหการสนับสนุนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน) จํานวนท้ังสิ้น 

5,129,375 ลิตร ในวงเงินท้ังสิ้น 20,517,500 บาท (ยี่สิบลานหาแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
 ๓. ใหการสนับสนุนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 บริษัท เทพสมบัติ  จํากัด จํานวนท้ังสิ้น 139,098 ลิตร 

ในวงเงินท้ังสิ้น 556,392 บาท (หาแสนหาหม่ืนหกพันสามรอยเกาสิบสองบาทถวน)   
     ท้ังนี้ เปนไปตามประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติและเง่ือนไขการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลบี20 

ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2559 และท่ีปรับปรุงเง่ือนไขการดําเนินงานท่ีไดเห็นชอบแลวในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนวันนี้ และอัตราการสนับสนุนสูงสุดไมเกิน 4 บาท/ลิตร และอัตราการ
สนับสนุนรอยละ 11.66 ของราคาน้ํามันไบโอดีเซลบี20 

 

   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหผูท่ียื่นขอรับการสนับสนุนท้ัง 3 ราย เขารวมโครงการฯ คิดเปนจํานวน
น้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 5,446,519 ลิตร คิดเปนเงินสนับสนุนรวมท้ังสิ้น 21,786,076 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสน
แปดหม่ืนหกพันเจ็ดสิบหกบาทถวน) ประกอบดวย 
                              ๑. บริษัท โอพีจีเทค จํากัด จํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม  178,046 ลิตร  วงเงินท้ังสิ้น 
712,184 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งรอยแปดสิบสี่บาทถวน) 

         ๒. บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด(มหาชน) จํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 5,129,375 ลิตร  
วงเงินท้ังสิ้น 20,517,500 บาท (ยี่สิบลานหาแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

         ๓. บริษัท เทพสมบัติ จํากัด จํานวนน้ํามันไบโอดีเซลบี20 รวม 139,098 ลิตร วงเงินท้ังสิ้น  
556,392 บาท (หาแสนหาหม่ืนหกพันสามรอยเกาสิบสองบาทถวน)                     
                              

   นอกจากนี้ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
              1. ควรตรวจสอบเลขทะเบียน ประเภท และการรับจางรถยนตบรรทุก จากผูขอรับการสนับสนุน เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
              ๒. ควรตรวจสอบป รุน และยี่หอรถยนตบรรทุก เพ่ือคัดเลือกรถท่ีเหมาะสมเขารวมโครงการ 
              ๓. ควรสอบถามชื่อผูคาน้ํามันท่ีผูขอรับการสนับสนุนติดตอไว 
              ๔. ควรสอบถามจํานวนรถยนตบรรทุกท่ีผูขอรับการสนับสนุนครอบครอง เพ่ือจะไดทราบถึงรอยละของรถยนต
บรรทุกท่ีสมัครเขารวมโครงการ 
              ๕. ใหผูขอรับการสนับสนุนสามารถปรับลดวงเงินท่ีขอรับการสนับสนุนลงได ถาใชน้ํามันไมครบตามท่ีขอรับการ
สนับสนุนไว 
              ๖. ควรชี้แจงสื่อสารขอมูลทางเทคนิคท้ังเครื่องยนต คุณสมบัติน้ํามัน การรับประกันจากบริษัทเจาของรถยนต
บรรทุก และคาใชจายใหผูสนใจรับทราบ และขอบเขตเง่ือนไขท่ีโครงการใหการสนับสนุน และเง่ือนไขท่ีผูขอรับการ
สนับสนุนตองรับผิดชอบเอง  
              ๗. การอางอิงผลการศึกษาท่ีผานมา ควรระบุขอบเขตของการศึกษาใหชัดเจนวาการทดสอบใชงานอยูภายใต
เง่ือนไขการใด พรอมสรุปผลการศึกษาเพ่ือใหผูสนใจรับทราบ 
               
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   ฝายเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 
             ๑. การออกแบบสติกเกอรโครงการ สําหรับรถยนตบรรทุกขนาดใหญท่ีเขารวมโครงการ 
             ๒. การประชาสัมพันธโครงการ มีดังนี้ 
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2.1 การจัด… 
                 2.1 การจัดสัมมนาชี้แจงเพ่ือประชาสัมพันธโครงการครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 
ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม. 
                 ๒.๒ การโฆษณาผานทางหนังสือพิมพเพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ มีดังนี้  
                       2.2.1 เดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ หนังสือพิมพมติชนวันท่ี 3 หนังสือพิมพขาวสด 
วันท่ี 6 หนังสือพิมพสยามรัฐวันท่ี 8 และหนังสือพิมพแนวหนาวันท่ี 10  
                       2.2.2 เดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ หนังสือพิมพมติชนวันท่ี 6 หนังสือพิมพขาวสด 
วันท่ี 11 
                       2.2.3 เดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ หนังสือพิมพสยามรัฐวันท่ี 3 และวันท่ี 9  
                 2.3 การประชาสัมพันธโครงการผานสี่อโทรทัศน มีดังนี้ 
                       ๒.๓.๑ สกูปขาวชอง 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 
                       2.3.2 สกูปขาว (ยังไมระบุ) จํานวน 2 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2559 
                       ๒.๓.๓ สกูปขาว (ยังไมระบุ) จํานวน 1 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2559 
                 ๒.๔ การผลิตสื่อโทรทัศน สารคดี รายการสั้นท่ัวไป ความยาว 5 นาที มีดังนี้   
                       ๒.๔.๑ เรื่องท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2559 เพ่ือเชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการ 
                       ๒.๔.๒ เรื่องท่ี 2 หลังมอบสัญญาแกผูขอรับการสนับสนุนรอบท่ี 2 
             ๓. การมอบสัญญาโครงการประมาณสัปดาหท่ี 2 ของเดือนกรกฎาคม 2559 

 
ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
    
      
  นางมณฑา  ตรีสาคร                                                                                       นายทวีป  พลเสน 
  น.ส. สุธารี  เกียรติม่ัน  
           

ผูบันทึกการประชุม                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
 



  
  
  
  

  
  

ภาคผนวก ภาคผนวก ฎฎ  
 

สัญญารับการสนับสนุนสัญญารับการสนับสนุน  
--  บริษัท โอพจีีเทค จ ากัดบริษัท โอพจีีเทค จ ากัด  
--  บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน)บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน)  

  
  
  
  



  

  

  

  

  

ภภาคผนวก าคผนวก ฎฎ  
 

สัญญารับการสนับสนุนสัญญารับการสนับสนุน  

บริษัท โอพีจเีทค จํากัดบริษัท โอพีจเีทค จํากัด  

  

  

  

  

  

  













  

  

  

  

  

ภาคผนวก ภาคผนวก ฎฎ  
 

สัญญารับการสนับสนุนสัญญารับการสนับสนุน  

บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน)บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน)  

  

  

  

  

  

  













  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ภาคผนวก ฏฏ  
 

ที่ปรึกษาแจงปญหาและอปุสรรคที่ปรึกษาแจงปญหาและอปุสรรค  

  

  

  

  

  

  

















  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ภาคผนวก ฐฐ  
 

หนังสือจากหนังสือจาก  พพพพ. .   

เรื่องเรื่อง  รับทราบปญหาและอุปสรรคการรับทราบปญหาและอุปสรรคการ

ดําเนินงานดําเนินงาน  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ภาคผนวก ฑฑ  
 

หนังสือจากหนังสือจาก  พพพพ. .   

เรื่องเรื่อง  ขอยกเลิกสัญญาและการสนับสนุนขอยกเลิกสัญญาและการสนับสนุน  

--  บริษัทบริษัท  โอพีจเีทคโอพีจเีทค  จํากัดจํากัด  

--  บริษัทบริษัท  เทพสมบัติเทพสมบัติ  จํากัดจํากัด  

--  บริษัทบริษัท  เกียรติธนาเกียรติธนา  ขนสงขนสง  ((มหาชนมหาชน))  

  

  



  

  

  

  

  

ภาคผนวก ฑ 
 

หนังสือจากหนังสือจาก  พพพพ. .   

เรื่องเรื่อง  ขอยกเลิกสัญญาและการสนับสนุนขอยกเลิกสัญญาและการสนับสนุน  

บริษัท โอพีจเีทค จํากัดบริษัท โอพีจเีทค จํากัด  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

ภาคผนวก ฑ 
ต 

หนังสือจากหนังสือจาก  พพพพ. .   

เรื่องเรื่อง  ขอยกเลิกสัญญาและการขอยกเลิกสัญญาและการสสนับสนุนนับสนุน  

บริษัทบริษัท  เทพสมบัติเทพสมบัติ  จํากัดจํากัด  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

ภาคผนวก ฑ 
 

หนังสือจากหนังสือจาก  พพพพ. .   

เรื่องเรื่อง  ขอยกเลิกสัญญาและการสนับสนุขอยกเลิกสัญญาและการสนับสนุนน  

บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน)บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน)   

  

  

  

  





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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