
Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid 
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รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
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หมายเหตุ 

ARTICLE I OBJECTIVE  
      The Member Countries, subject to the terms 
of this Memorandum of Understanding, and the 
laws, rules, regulations and national policies from 
time to time in force in each member country, 
agree to strengthen and promote a broad 
framework for the Member Countries to 
cooperate towards the development of a 
common ASEAN policy on power interconnection 
and trade, and ultimately towards the realisation 
of the ASEAN Power Grid to help ensure greater 
regional energy security and sustainability on the 
basis of mutual benefit. 

✓          บันทึกความเข้าใจนีเ้ป็นกรอบกว้าง ๆ ส าหรับ
กลุ่มประเทศสมาชิกในการประสานความร่วมมือเพื่อ  
วางนโยบายร่วมกันในการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า 
และการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า น าไปสู่โครงข่ายระบบ   
ส่งไฟฟ้าอาเซียนที่เป็นรูปธรรม เพือ่ก่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านพลังงานอาเซียน ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ 
ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบหรอืข้อบังคับ และ
นโยบายระดับชาติทีม่ีอยู่ของแต่ละประเทศ 
         ซึ่งกรณีดังกล่าวประเทศไทยสามารถด าเนินการ

ในทางบริหารได้โดยไมต่้องแก้กฎหมาย ท้ังนี้อาศัย

อ านาจตามความในพระราชบัญญตัิการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง และหรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจ

ตามความแห่งกฎหมายดังกล่าว 

 

ARTICLE II GENERAL PROVISIONS  
      Member Countries shall:  
      1. Establish cooperation on a bilateral and/or 
multilateral basis, on the various aspects of the 
development of the common ASEAN policy on 

✓  การด าเนินการทั่วไป  
      กลุ่มประเทศสมาชิกจะต้อง  
     ๑. ก่อให้เกิดความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ท้ังทวิภาคี
และพหุภาคี ในการก าหนดนโยบายร่วมกันในการ
เชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้า และ

ในแผนแม่บทการเช่ือมโยง

ระบบการส่งไฟฟ้าอาเซียน

ฉบับสมบรูณ์ พ.ศ.๒๕๔๖   

มีแนวทางด าเนินการรวม 

๑๖โครงการ เพื่อเชื่อมโยง



power interconnection and trade and the 
realisation of the ASEAN Power Grid;  
      2. Initiate studies and updates either on a 
bilateral or multilateral basis, to support and 
encourage the implementation of the power 
interconnection projects in ASEAN, having 
reference to, among others, the 2003 Final 
Report of the ASEAN Interconnection Master Plan 
Study;  
      3. Encourage cooperation and pooling of 
resources by the governments and/or private 
sector for joint projects subject to commercial 
viability pertaining to the ASEAN Power Grid; 
      4. Subject to, and consistent with, the 
national laws of each Member Country, take 
individual and collective initiatives to study, 
assess, and review national and regional legal 
and institutional frameworks for power 
interconnection and trade, concerning cross-
border issues relative to the commercial and 
economic feasibility, construction, financing, 
operation, and maintenance of the ASEAN Power 
Grid, as herein below agreed upon. 

ท าให้โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซยีนเกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม 
     ๒. ท าการศึกษาและทบทวนผลการศึกษาเดิม     
ทั้งที่มีลักษณะเป็นทวภิาคีและพหภุาค เพื่อสนับสนุน
และผลักดันใหเ้กิดโครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอ้างอิงผลจาก
รายงานการศึกษาแผนแม่บทการเช่ือมโยงระบบการส่ง
ไฟฟ้าอาเซียนฉบับสมบรูณ์ พ.ศ.๒๕๔๖  
      ๓. ผลักดันให้เกิดความร่วมมอืและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งโดยภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมโครงการเพื่อ
พัฒนาโครงข่ายระบบการส่งไฟฟ้าอาเซียน 
      ๔. ให้มีการศึกษาประเมิน ทบทวนกฎหมาย 
กฎระเบียบ และโครงสร้างการเช่ือมโยงระบบการส่ง
ไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าของประเทศสมาชิกและของ
ภูมิภาค ทั้งแบบทวิภาคีและพหภุาคี เพื่อให้กฎหมาย
ของแต่ละประเทศมีความสอดคลอ้งกัน โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ การก่อสร้าง การหาเงินทุน การปฏิบัติการ
และการบ ารุงรักษาโครงข่ายระบบการส่งไฟฟ้าข้าม
พรมแดนของอาเซียน 
     ซึ่งกรณีดังกล่าวไมต่้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด าเนินการในทางบริหารได้ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (ฉบับท่ี ๑๒)  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
        กระทรวงพลังงานได้วางกรอบแผนบูรณาการ 
พลังงานแห่งชาติ โดยจัดท าเป็น ๕ แผนหลัก และหนึ่ง

สายส่งระหว่างประเทศ

สมาชิกโดยมีก าหนดการ    

ที่จะเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า

ผ่าน APG. ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เป็นต้นมา และการประชุม

รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 

ครั้งท่ี ๓๒ ณ กรุง

เวียงจันทน์ เมื่อวันท่ี ๒๓ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗      

มีความคืบหน้าในเรื่องของ

การเช่ือมโยงการซื้อไฟฟ้า

ผ่านสายส่งใน ๔ ประเทศ 

คือ สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย 

และสิงคโปร์ โดยโครงการนี้

มีสิงคโปร์เป็นผูเ้สนอความ

ต้องการซื้อไฟฟ้าจาก สปป.

ลาว และ สปป.ลาว 

เห็นชอบในการที่จะขยาย

ตลาดการขายไฟฟ้าบน

ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศอาเซียน ในอนาคต

โครงการนี้จะส่งไฟฟ้าผ่าน

สายส่งที่มีอยู่แล้วในแตล่ะ

ประเทศ เริ่มจาก สปป.ลาว



ในนั้นคือ แผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP) ทั้งนี้ การจัดท าแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ
และแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ จะให้ความส าคญัในประเด็นด้าน 
ความมั่นคงทางพลังงาน ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สิ่งแวดล้อม  
        แผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๘ (PDP2015) ฉบับนี้ ได้ผ่านการ
พิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) 
ได้มมีติเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าวในการประชุมฯ ครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดร้บัทราบมติ กพช. 
ดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘    
       แผนฯ ได้เน้นการเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการ ผลิตไฟฟ้า การลดการ
พึ่งพาก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มสดัสว่นการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินเทคโนโลยสีะอาด การจัดหาไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น การเพิม่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง การพฒันาระบบส่งไฟฟ้า 
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 

จ าหน่ายให้แก่ไทย และไทย

จ าหน่ายต่อให้กับมาเลเซีย 

จากนั้นมาเลเซียจะจ าหนา่ย

ต่อให้กับประเทศสิงคโปร์ 

ซึ่งถือเป็นการน าร่อง APG. 

ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน๑ 

     วันท่ี ๒๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา    
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดร้่วม
ลงนามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง ๓ ประเทศ ได้แก่ 
สปป.ลาว ไทย และ
มาเลเซีย (โครงการ LTM-
PIP) โดยมีเป้าหมายให้มี
การขายไฟฟ้าจาก        
สปป.ลาว ไปยังมาเลเซีย 
ผ่านระบบส่งของไทยใน
ปริมาณไมเ่กิน ๑๐๐        
เมกะวัตต์ ตามแผนของ
บันทึกความเข้าใจนี ้โดย   
ในระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๒) จะเป็นการส่ง

                                                           

๑ ส่วนอาเซียน ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพนัธ ์ระบบเช่ือมโยงไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN POWER GRID) ๑๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5811&filename=index_ (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5811&filename=index_(สืบค้นเมื่อวันที่%20๒๗


พลังงานไฟฟ้าจาก       
สปป.ลาว ไปยังมาเลเซีย       
ผ่านระบบส่งของไทย       
(๓ ประเทศ) จากนั้นใน
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓   
เป็นต้นไป จะเป็นการส่ง
พลังงานไฟฟ้าจาก       
สปป.ลาว ไปยังสิงคโปร์  
โดยผ่านระบบส่งของไทย
และมาเลเซีย (๔ ประเทศ)  

ARTICLE III CROSS-BORDER ISSUES  
      Member Countries shall conduct relevant 
studies on the following:  
      1. Technical Harmonisation of technical 
specifications for the ASEAN Power Grid, such as, 
but not limited to, design and construction 
standards, system operation and maintenance 
codes andguidelines, safety, environment and 
measurement standards which are internationally 
recognised by the electricity supply industry.  
      2. Financing Available modes or 
arrangements for the financing of the 
construction, operation and maintenance of the 
ASEAN Power Grid. In this respect, ASEAN 
recognise the important role that would be 
played by the private sector in some Member 

✓  กลุ่มประเทศสมาชิกจะต้องท าการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

๑. ด้านเทคนิค  
ความสอดคล้องกันของข้อก าหนดด้านเทคนิค

ส าหรับโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน เช่น           
การออกแบบ มาตรฐานการก่อสรา้ง ระบบปฏิบัติการ 
ข้อปฏิบัติด้านการบ ารุงรักษา ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม 
และมาตรฐานการวัด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าระดับนานาชาต ิ

๒. ด้านการเงิน 
วิถีทางหรือการเตรียมการเพื่อจัดหา       

แหล่งเงินทุนส าหรับการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า    
การปฏิบัติการ และการบ ารุงรักษาโครงข่ายระบบส่ง
ไฟฟ้าอาเซียน ในการนี้ประเทศสมาชิกตระหนักถึง
หน้าท่ีส าคัญของการมีบทบาทของภาคเอกชน           
ในบางประเทศสมาชิก 

 



Countries.  
      3. Taxation and Tariff Arrangements for the 
mutually agreed imposition of, or exemption 
from, import, export or transit fee, duty, tax or 
other government imposed fees and charges on 
the construction, operation, and maintenance of 
the ASEAN Power Grid.  
      4. Regulatory and Legal Frameworks 
Harmonisation of regulatory and legal 
frameworks within ASEAN to hasten the 
implementation of bilateral or cross-border 
power interconnection and trade.  
      5. Electric Power Trade Institutional and 
contractual arrangements for power trade. These 
arrangements shall take into account the 
different levels of development or maturity of 
the electricity supply industry in individual 
Member Countries.  
      6. Third Party Access Arrangement for third 
party access for power interconnection and trade 
in accordance with such internationally accepted 
standards in the electricity supply industry and 
formulation of a transmission pricing framework 
within ASEAN. 

๓. ด้านภาษีศลุกากร 
ด าเนินการร่วมกันในเรื่องการก าหนดอัตรา

หรือยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนยีมการน าเข้า การส่งออก 
และภาษีอื่น ๆ ซึ่งเรียกเก็บโดยรัฐบาลในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า การปฏิบัติการ            
การบ ารุงรักษาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน 

๔. ด้านกรอบกฎหมายและข้อบังคับ 
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เกีย่วข้องกับ

กฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มประเทศสมาชิก        
เพื่อสามารถเร่งรดัให้เกิดการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า
และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ 

๕. ด้านการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 
การจัดตั้งองค์กรและการจัดท าข้อตกลง     

เพื่อการซื้อขายไฟฟ้า โดยค านึงถึงความแตกต่างของ
ระดับการพัฒนาหรือความพร้อมของโครงสร้าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

๖. ด้านการให้บุคคลที่สามร่วมใช้ระบบสายส่ง
ไฟฟ้า 
การเตรียมความพร้อมเพื่อให้บุคคลที่สาม

สามารถเข้าร่วมด้วยได้ เพื่อเช่ือมโยงพลังงานและการคา้
ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล และก าหนดแนวทางการคิดค่าบริการ
ผ่านสายส่งไฟฟ้าภายในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถด าเนินการในทางบริหารได้ตาม 
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๕)          



พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะ    
     มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึน้ เรียกว่า “การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” (กฟผ.) มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 
    (๑) ผลิต จัดให้มา จัดส่งหรือจ าหน่ายซึ่งพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่ (ค) ประเทศใกล้เคียง 
    (๒) ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า     
แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ  เพื่อผลติพลังงาน
ไฟฟ้า และงานอ่ืนท่ีส่งเสริมกจิการของ กฟผ. 
 (๒ทวิ) ด าเนินธุรกิจเกีย่วกับพลังงานไฟฟ้าและธรุกิจ
อื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือ   
ร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อด าเนินการดังกล่าว  
     มาตรา ๙ ให้ กฟผ. มีอ านาจกระท ากิจการภายใน
ขอบแห่งมาตรา ๖ ซึ่งให้รวมถึง 
      (๓) ส ารวจ วางแผน ออกแบบ จัดซื้อ สร้าง และ
ติดตั้งอันเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ.  
      (๔) สร้างสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์เพื่อการผลติ
พลังงานไฟฟ้า หรือเพื่อการพัฒนาไรงไฟฟ้าพลังงาน   
อื่น ๆ รวมทั้งลานไกไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของ
โรงไฟฟ้านั้น ๆ หรือระบบไฟฟ้า  
      (๕) ก าหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของ
โรงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของ
โรงไฟฟ้านั้น ๆ ตาม (๔) หรือระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อื่น ๆรวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิต การส่ง 
การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. 
      (๘) จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบรษิัทมหาชนจ ากัด   
เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกจิอื่น



ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. 
       (๙) เข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็น
ของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์     
แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กฟผ. 

(๑๐) กระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือ
เนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ. 
        มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 
        มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วาง
นโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่ งกิจการของ กฟผ. 
รวมถึง 

(๑) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุม 
(๓) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการด าเนิน

กิจการของคณะกรรมการ 
(๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วน

งานและวิธีปฏิบัติงาน  
 (๙) ก าหนดราคาขายพลังงานไฟฟ้า...ก าหนด

ค่าบริการ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีช าระราคาขาย
หรือค่าบริการ 

นอกจากนี้ในหมวดที่ ๓ ว่าด้วยการสร้างและ
การบ ารุงรักษา มาตรา ๒๘ ประกอบมาตรา ๒๙ ในการ
ส่งและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้ กฟผ. มีอ านาจ (๑) 



เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า 
 (๒) ประกาศก าไหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์
แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า 

หมวด ๔  การก ากับและการควบคุมใน 
มาตรา ๓๙ ใหร้ัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีก ากับโดยทั่วไป  
ซึ่งกิจการของ กฟผ. และ กฟผ. จะต้องไดร้ับ         
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอ่นจึงจะด าเนินกิจการ
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๓ อาทิ (๑) ลงทุนเพื่อขยาย
โครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ เป็นต้น 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า 
พ .ศ . ๒ ๕ ๑ ๒  แล ะที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่  ๕ )          
พ.ศ. ๒๕๓๓ และ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยฉบับต่าง ๆ  

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยหลักมาตรา ๑๓ การน าของเข้ามาในหรือ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้เรยีกเก็บอากรจาก    
ผู้น าของเข้าหรือผูส้่งของออกตามพระราชบัญญัตินี้   
และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่ง       
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๙ หมวด ๕ ตอนท่ี ๒๗ ก าหนดให้พลังงานไฟฟ้า 
ไม่ต้องเสียอากร 

มาตรา ๑๗๘ “พื้นที่ควบคุมร่วมกนั” 
หมายความว่า พื้นที่ท่ีก าหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีควบคุมร่วมกัน
ตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ามพรมแดน “ความตกลง” หมายความว่า ความ



ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศเกี่ยวกับ 
การอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 

มาตรา ๑๗๙ ให้กรมศุลกากรมีอ านาจทาง
ศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับใน
เขตศุลกากร 

อย่างไรก็ดี มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๔) บัญญตัิ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรส าหรับของที่น าเข้า
มาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร เฉพาะกรณีที่มี
ลักษณะพเิศษหรือมเีหตุจ าเป็น และมาตรา ๖ บัญญตัิให้
ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดใหผู้้น าของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกได้รับยกเว้นไมต่้องปฏิบัตติามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะก าหนดเง่ือนไขให้ต้อง
ปฏิบัติไวด้้วยก็ได้  

ปัจจุบัน การยื่นใบขนสินคา้และการเสยีอากร
ส าหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นไปตามที่
บัญญัตไิว้ในกฎกระทรวงก าหนดการยื่นใบขนสนิค้า
และการเสียอากรส าหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

ARTICLE IV PROTECTION OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS  
      1. The protection of intellectual property 

✓  การคุ้มครองสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญา 
         ๑. จะต้องให้มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพยส์ิน   
ทางปัญญา โดยบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

 



rights shall be enforced in conformity with the 
respective national laws, rules and regulations of 
the Member Countries and with other 
international agreements signed by the Member 
Countries.  
      2. The use of the name, logo and/or official 
emblem of any of the Member Countries on any 
publication, document and/or paper is 
prohibited without the prior written approval of 
the relevant Member Country/Countries.  
      3. Notwithstanding anything in paragraph 1 
above, the intellectual property rights in respect 
of technological development, products and 
services development, carried out: a. Jointly by 
the Member Countries or research results 
obtained through the joint activity effort of the 
Member Countries, shall be jointly owned by the 
Member Countries concerned in accordance with 
the terms to be mutually agreed upon; and b. 
Solely and separately by the Member Country or 
the research results obtained through the sole 
and separate effort of the Member Country, shall 
be owned by the Member Country concerned. 

ข้อบังคับของประเทศสมาชิก รวมทั้งโดยอาศัยความตก
ลงระหว่างประเทศท่ีลงนามโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๒. ห้ามใช้ช่ือ เครื่องหมาย และหรือสัญลักษณ์ที่
เป็นทางการของประเทศสมาชิกใด ๆ ด้านการโฆษณา 
การใช้เอกสารประกอบ หรือการแสดงเอกสารรายงาน
ใด ๆ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ประเทศสมาชิกนั้น ๆ ก่อน  
        ๓. โดยไม่ขัดแย้งกับวรรคหนึ่งสิทธิทรัพย์สินทาง
ปัญญาเกีย่วกับการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และบริการซึ่งด าเนินการโดย  
             ก. ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก หรือ
ผลการวิจัยที่ได้จากโครงการความร่วมมือของประเทศ
สมาชิก จะเป็นสิทธิของประเทศสมาชิกที่ได้ร่วมกัน
ด าเนินการ ตามข้องตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิกนั้น ๆ และ 
             ข. กรณีที่ประเทศสมาชิกประเทศใด   
ประเทศหนึ่งได้ด าเนินการตามล าพังหรือแยกด าเนินการ
หรือผลการวิจัยเกิดจากการด าเนนิงานโดยประเทศ
สมาชิกเพียงล าพังจะเป็นกรรมสิทธ์ิของประเทศสมาชิก
นั้น ๆ แต่เพียงประเทศเดยีว  
      กฎหมายที่ส าคัญของประเทศไทยที่เกีย่วข้อง ได้แก่  
      พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ การขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณทีี่ประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ  



เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่ก าหนดใน
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว     
ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าตามพระราชบัญญตัินี ้
       ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย ประเทศไทย
เป็นภาคีพิธสีารมาดริด (Madrid Protocol) และ
ประเทศสมาชิกอาเซยีนส่วนใหญก่็เป็นภาคีพิธีสาร
ดังกล่าวด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยอ านวยความ
สะดวกในประเด็นด้านทรัพยส์ินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซยีนได้  

ARTICLE V INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS  
      1. The Heads of ASEAN Power 
Utilities/Authorities (HAPUA) Council, being 
responsible for the effective implementation of 
the ASEAN Power Grid, shall initiate the 
formation of an ASEAN Power Grid Consultative 
Committee (APGCC), to be composed of 
representatives from Member Countries and the 
HAPUA Member Utilities. This ASEAN Power Grid 
Consultative Committee shall facilitate and assist 
the HAPUA Council in the implementation of this 
Memorandum of Understanding.  
      2. The HAPUA Council shall submit periodic 
reports on the implementation of this 
Memorandum of Understanding to the ASEAN 

✓  การจัดต้ังองค์กร  
       ๑. ทีป่ระชุมผู้บริหารสูงสดุของกิจการไฟฟ้าของ
อาเซียน (HAPUA Council) ซึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบใน
การผลักดันให้เกดิโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน     
จะริเริ่มให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงข่าย
ระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน (APGCC) ซึ่งจะประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงข่ายระบบ
ส่งไฟฟ้าอาเซียน จะมีหน้าท่ีช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกผู้บริหารสูงสุดการไฟฟ้าของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนในการด าเนินการต่าง ๆ ตามบันทึกความเข้าใจ
นี ้
       ๒. ผู้บริหารสูงสุดของกิจการไฟฟ้าของอาเซียน
ต้องเสนอรายงานการด าเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ
นี้ ให้ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรดี้านพลังงานอาเซียน 

ส าหรับโครงการเช่ือมโยง
ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ
ไทยท่ีแล้วเสร็จและมีการ
แลกเปลีย่นซื้อขายไฟฟ้า
แล้ว ประกอบด้วยระบบส่ง
ไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทย
กับ สปป.ลาว และระบบส่ง
ไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทย
กับมาเลเซีย ส่วนการ
เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอื่น 
ๆ ของอาเซียน ส่วนใหญ่ยัง
อยู่ในระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังได้ด าเนิน
ความร่วมมือกับกลุ่ม



Ministers on Energy Meeting (AMEM), through the 
ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (SOME). 

(AMEM) ทราบเป็นระยะ ๆ โดยผา่นท่ีประชุมระดับ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านพลังงานอาเซยีน (SOME)  
       ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ประชุมผู้บริหารสูงสดุกิจการไฟฟ้าของอาเซียน  
โดยประเทศไทยมีการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นหัวหน้าคณะท างานเพื่อศึกษาแผนแม่บทการ
เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าในอาเซียน (AIMS) 
และประเทศไทยสามารถด าเนินการในทางบริหารได้โดย
ไม่ต้องแก้กฎหมาย ซึ่งในเดือนมิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๑   
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรกึษาโครงข่ายระบบส่ง
ไฟฟ้าอาเซียน (APGCC) ตามบันทึกความเข้าใจนี้       
ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน          
ครั้งท่ี ๑๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

ประเทศภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
หรือ Greater Mekong 
Sub-Region – GMS อยู่ใน
ระหว่างเตรียมการจดัท า
กฎระเบียบ (Grid Code) 
ส าหรับการซื้อขายไฟฟ้า 

ARTICLE VI CONFIDENTIALITY  
      All Member Countries shall observe the 
confidentiality of documents, information or data 
received pursuant to the implementation of this 
Memorandum of Understanding. This obligation 
shall be observed by Member Countries during 
the period of validity of this Memorandum of 
Understanding and after the expiry or 
termination of this Memorandum of 
Understanding, unless otherwise agreed by all 
Member Countries. 

✓  การรักษาความลับ 
       ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดต้องถือว่าเอกสาร
หรือข้อมูลที่ได้รับส าหรับการด าเนนิการตามบันทึกความ
เข้าใจฉบับนี้เป็นความลับ โดยความรับผดิชอบดังกล่าวนี้
จะถือปฏิบัตโิดยประเทศสมาชิกอาเซียนในระหว่าง
ช่วงเวลาที่บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่และ
ภายหลังจากท่ีสิ้นสดุระยะเวลาการใช้บังคับหรือการ   
ตกลงที่จะยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ยกเว้น     
กรณีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
       ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย สามารถ
ปฏิบัติได้เนื่องจากเป็นนโยบายของทางบริหาร 

 

ARTICLE VII SETTLEMENT OF DISPUTES  ✓  การระงับข้อพิพาท  



      Any claim or dispute between two (2) or 
more of the Member Countries, arising out of the 
interpretation or implementation of this 
Memorandum of Understanding will be settled 
amicably by consultations or negotiations 
between the Member Countries involved in the 
claim or dispute. 

       ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกตั้งแตส่องประเทศขึ้นไป เกี่ยวกับการตีความ
บันทึกความเข้าใจนี้หรือการด าเนนิการตามบันทึกความ
เข้าใจน้ี ประเทศสมาชิกจะพยายามยุติความขดัแย้งนั้น
โดยการปรึกษาหารือกันอย่างฉันมติรระหว่างประเทศ
สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียงร้องหรือข้อพิพาทนั้น 
       ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด าเนินการในทางบริหารได้  

ARTICLE VIII SUSPENSION  
      Each Member Country reserves the right, for 
reasons of national security, national interest, 
public order or public health, to suspend, 
temporarily, either in whole or in part, the 
implementation of this Memorandum of 
Understanding. A Member Country shall give 
notice of its intention to suspend the said 
implementation of this Memorandum of 
Understanding by giving written notice to the 
Secretary General of ASEAN, who shall 
immediately notify all other Member Countries. 
Such suspension shall take effect immediately 
after notification has been given to the other 
Member Countries. 

✓  การระงับการบังคับใช้ชั่วคราว 
       ประเทศสมาชิกอาเซียนแตล่ะประเทศจะสงวน
สิทธิที่จะขอระงับการบังคับใช้บันทึกความเข้าใจนี้      
ทั้งฉบับหรือแต่เพียงบางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อ
เหตุผลทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ ผลประโยชน์หรือ
ส่วนไดเ้สีย ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ
สาธารณสุข ประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยงัเลขาธิการอาเซียน 
เพื่อแจ้งให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดทราบโดยทันที ท้ังนี้ 
การระงับการบังคับใช้ช่ัวคราวจะมีผลทันทีหลังจาก     
ได้มีการส่งหนังสือแจ้งความจ านงดังกล่าวให้       
ประเทศสมาชิกทราบ 
      ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นบทก าหนดสิทธิของประเทศ
สมาชิกในการขอระงับการบังคับใช้บันทึกความเข้าใจนี้
เป็นการชั่วคราวได้ ไม่มีพันธกรณีให้ต้องปฏิบัติ นอกจาก
หน้าท่ีในการแจ้งความจ านงดังกลา่วไปยังเลขาธกิาร
อาเซียนเพื่อด าเนินการต่อไป ซึ่งประเทศไทยสามารถ
ด าเนินการในทางบริหารได ้

 



ARTICLE IX RELATION TO OTHER AGREEMENTS        
      1. Agreements with Non-ASEAN Member 
Countries. 
      This Memorandum of Understanding shall 
not restrict any Member Country from having 
similar agreements with non-ASEAN Member 
Countries provided that such agreements do not 
create and/or impose obligations upon a 
Member Country that is not a party to such 
agreements, and that such agreements shall not 
impair and/or prevent a Member Country who is 
a party to such agreements from fulfilling its 
obligations under this Memorandum of 
Understanding.  
      2. Other Existing Agreements. 
         The Member Countries hereby undertake 
that they shall continue to respect their rights 
and obligations under any other similar 
agreements, to which they are also parties, on 
power interconnection and electric power trading 
existing prior to this Memorandum of 
Understanding. 

✓  ความเกี่ยวข้องกับความตกลงอืน่ ๆ  
      ๑. ความตกลงกับประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศสมาชิก
อาเซียน  
      บันทึกความเข้าใจนี้จะไม่จ ากดัสิทธิของประเทศ
สมาชิกที่จะท าข้อตกลงที่คล้ายคลงึกันน้ีกับประเทศอื่น
นอกกลุ่มสมาชิกอาเซียน ถ้าหากว่าข้อตกลงอื่น ๆ 
ดังกล่าวไม่ก่อใหเ้กิดพันธกรณีแกป่ระเทศสมาชิก
อาเซียนที่ไม่ใช่ภาคีความตกลงดังกล่าว และความตกลง
ดังกล่าวต้องไม่ท าใหเ้สียหายหรือกีดกันประเทศสมาชิก
ที่เป็นภาคีความตกลงดังกล่าวจากการปฏิบัตติาม
พันธกรณีภายใต้ความตกลงนี ้
       ๒. ความตกลงอื่น ๆ ท่ีมีอยู่  
       ประเทศสมาชิกจะต้องเคารพสิทธิและหน้าท่ี
ภายใต้ความตกลงตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ตอ่ไป เพื่อให้ยังคงเป็น
ภาคีด้านระบบสายส่งไฟฟ้าและการซื้อขายพลังงาน
ไฟฟ้าซึ่งกันและกันท่ีมีอยู่ก่อนบันทึกความเข้าใจนี ้
     ซึ่งกรณีดังกล่าวไมต่้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด าเนินการในทางบริหารได้  

 

ARTICLE X FINAL PROVISIONS  
      1. This Memorandum of Understanding shall 
be deposited with the Secretary-General of 
ASEAN who shall promptly furnish a certified true 

✓  บทบัญญัติสุดท้าย 
     เป็นบทก าหนดหน้าท่ีของเลขาธิการอาเซียน
หลังจากได้รับต้นฉบับบันทึกความเข้าใจ สัตยาบันสาร 
หรือตราสารให้การยอมรับจากประเทศสมาชิก  

 



copy to each Member Country.  
      2. This Memorandum of Understanding is 
subject to ratification or acceptance by all the 
Member Countries. The Instrument of Ratification 
or Acceptance shall be deposited with the 
SecretaryGeneral of ASEAN who shall promptly 
inform each Member Country of such deposit.  
      3. This Memorandum of Understanding shall 
enter into force upon the deposit of Instruments 
of Ratification or Acceptance by all the Member 
Countries with the Secretary-General of ASEAN.  
      4. This Memorandum of Understanding shall 
remain in force for a period of fifteen (15) years, 
unless terminated earlier by agreement of all the 
Member Countries. The expiry or termination of 
this Memorandum of Understanding shall be 
without prejudice to the rights and obligations of 
the Member Countries arising from this 
Memorandum of Understanding prior to the 
effective date of expiry or termination of this 
Memorandum of Understanding.  
      5. A Member Country may at anytime give 
notice of its intention to withdraw from this 
Memorandum of Understanding, by giving written 
notice to the Secretary - General of ASEAN, who 
shall immediately notify all other Member 

    ก าหนดให้บันทึกความเข้าใจนี้มีผลใช้บังคับเมื่อ    
ตราสารดังกล่าวข้างต้นจากทุกประเทศได้ถูกจัดส่งไป
เก็บรักษายังเลขาธิการอาเซียนแลว้ 
     ก าหนดให้บันทึกความเข้าใจนี้มีผลใช้บังคับเป็น
ระยะเวลา ๑๕ ปี เว้นแต่ประเทศสมาชิกทั้งหมดจะตก
ลงยกเลิกก่อนระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ จะไม่กระทบสิทธิ
หน้าท่ีของประเทศสมาชิกที่มีอยู่ตามบันทึกความเข้าใจนี้ 
ก่อนวันที่บันทึกความเข้านี้จะสิ้นสดุลง  
     ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกมสีิทธิถอนตัวออกจากบันทึก
ความเข้าใจนี้เมื่อใดกไ็ด้ โดยท าเปน็ลายลักษณ์อักษร
แจ้งไปยังเลขาธิการอาเซยีน และให้เลขาธิการอาเซียน
แจ้งไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ทั้งหมดทราบโดยทันที 
และการถอนตัวจะมผีลหลังจาก ๖ เดือน นับแต่วันที่
แจ้ง 
     อาจขยายระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจนี้ออกไปจากวรรคสี่ได ้โดยความเห็นชอบ
ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้งหมด 
     บันทึกความเข้าใจนีอ้าจแก้ไขได้โดยค าขอของ
ประเทศสมาชิกใด ๆ และการแกไ้ขดังกล่าวจะมผีล
ต่อเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเห็นชอบแล้ว
เป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังนี้ การแกไ้ขดังกล่าวจะไม่
กระทบต่อสิทธิและข้อผูกพันของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีอยู่ตามบันทึกความเข้าใจนี้ ก่อนการแก้ไข 
       ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
ประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจนี้เมื่อวันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ 



Countries. Such withdrawal shall take effect six 
(6) months from the date of the said notice.  
      6. This Memorandum of Understanding may 
be extended beyond its period of validity, as 
stipulated in paragraph 4 of this Article, with the 
agreement of all Member Countries.  
      7. Any Member Country may propose any 
amendment to the provisions of this 
Memorandum of Understanding. Such 
amendment shall be effected by written consent 
of all the Member Countries. Any amendment to 
this Memorandum of Understanding shall be 
without prejudice to the rights and obligations of 
the Member Countries, prior to the effective date 
of such amendment. 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน หรือผูท้ี่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
ดังกล่าว และใหก้ระทรวงการต่างประเทศเป็น           

ผู้ให้สัตยาบันบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  
     บันทึกความเข้าใจนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒๒ 

 

น.ส.อรพรรณ แซเ่อี้ยว (ความตกลง ๒ : เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐) ครั้งท่ี ๒ (แก้ไข ๑)/๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                                                           
๒http://agreement.asean.org/search.html?q=+Power+Grid 


