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ASEAN Petroleum Security Agreement 

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
ต้องแก้ไข) 

หมายเหตุ 

Article 1 Objective 
     The objective of this Agreement is to enhance 
petroleum security, either individually or 
collectively, and minimize exposure to an 
emergency situation,through the implementation 
of short, medium and long term measures as 
hereinafter provided. 

       ✓         ความตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับ   
ความมั่นคงทางด้านปิโตรเลียมของอาเซียน และลด   
การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ โดยจัดเตรยีมมาตรการ
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไว้รองรับ 
       ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในความร่วมมือด้าน
พลังงานของประเทศสมาชิกอาเซยีน เพื่อส่งเสริม    
ความมั่นคงทางพลังงานอาเซียน เป็นการก าหนดกรอบ
แนวทางกว้าง ๆ และไม่มีข้อผูกมดั หากแต่ให้ข้ึนอยู่กับ
ความสมคัรใจของประเทศสมาชิกและอยู่บนพื้นฐานเชิง
พาณิชย์ด้วย 
       ประเทศไทยมีกฎหมายหลักและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องบังคับใช้อยู่ ได้แก่ 
       พระราชบัญญตัิปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ  
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
       พระราชบัญญตัิการส่งออกไปนอกและการน าเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา้ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ      
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
       พระราชบัญญตัิควบคุมน้ ามนัเช้ือเพลิง         
พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิ  
       พระราชบัญญตัิศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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       พระราชก าหนดพิกัดอตัราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
       กฎกระทรวงก าหนดการยื่นใบขนสินค้าและ    
การเสยีอากรส าหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า  
ที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร       
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัด
อัตราศุลกากรของสินค้าท่ีมมีาตรการน าเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ใหเ้ป็นไปตามพระราช
ก าหนดพิกัดศลุกากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. 
๒๕๕๖  
       ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเป็นสินค้าท่ีมีมาตรการจดัระเบียบในการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒  
       ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการพจิารณาเห็นชอบให้น้ ามันเชื้อเพลิง
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒  
       พระราชบัญญตัิการประกอบกิจการพลังงาน     
พ.ศ. ๒๕๕๐  

Article 3 Strategic Options to Enhance 
Petroleum Security 
      3.1. The ASEAN Member States shall 
endeavour to implement short, medium and long-
term measures to minimise the exposure to 
emergency situation. 

       ✓      บรรดารัฐสมาชิกอาเซียนจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์
ทางเลือกเพื่อยกระดับความมั่นคงและลดการเผชิญกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยการสร้างมาตรการใน ๓ ระยะ
ด้วยกัน คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
๑. มาตรการระยะสั้น ได้แก ่
    ก. การตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน ต่อการหยุดชะงัก

     มาตรการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินในลักษณะ
ประสาน หรือ CERM นั้น
Article 3.2.1 (b) (iii) ได้
ก าหนดรายละเอียดกลไก
การด าเนินการตามมาตรการ 
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      3.2 SHORT-TERM MEASURES 
        3.2.1. The ASEAN Member States shall 
endeavour to establish the following short-term 
measures:  
           (a) ASEAN Member State in Distress 
 Emergency Response to Petroleum Supply 
Disruption  

(i) During the critical shortage period, 
the ASEAN Member State in Distress will 
implement short-term measures to reduce the 
demand of its Normal Domestic Requirement 
before requesting assistance under the CERM.  

(ii) Such emergency response may 
include, amongst others, Demand Restraint 
(recognizing the diversity and sovereignty of each 
ASEAN Member State), Fuel Switching, Surge 
Protection and Information Sharing/e-trading;  

(b) Coordinated Emergency Response 
Measures (CERM)  

(i) All ASEAN Member States shall 
endeavor to supply petroleum to the ASEAN 
Member State in Distress at the aggregate amount 
equal to ten percent (10%) of the Normal 
Domestic Requirement of the ASEAN Member 
State in Distress based on the terms and 

ของอุปทานปิโตรเลยีมของรัฐสมาชิกฯ ที่ประสบปญัหา  
       โดยในเวลาที่เกิดภาวะขาดแคลนข้ันวิกฤต         
รัฐสมาชิกฯ ที่ประสบปัญหาต้องด าเนินมาตรการ   
ระยะสั้นเพื่อลดอุปสงค์ในภาวะปกติในประเทศของตน 
ก่อนท่ีจะร้องขอความช่วยเหลือภายใต้มาตรการ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในลักษณะประสาน (CERM) 
       การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินอาจรวมถึงการ
ยับยั้งอุปสงค์ การสับเปลีย่นเชื้อเพลิง การป้องกันความ
เปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างผิดปกติ 
และการแบ่งปันข้อมูลหรือการค้าอิเล็กทรอนิกส ์

  ข. มาตรการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินในลักษณะ
ประสานกัน ก าหนดให้รัฐสมาชิกฯ ทั้งหมดต้อง
พยายามจัดหาปิโตรเลียมให้กับรัฐสมาชิกฯ ที่ประสบ
ปัญหา ในปริมาณโดยรวมเท่ากับรอ้ยละ ๑๐ ของ    
ความต้องการในภาวะปกติภายในประเทศของรัฐ
สมาชิก ที่ประสบปัญหา ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ตามแต่จะเจรจากัน โดยปรารถนาที่จะช่วยเหลือซึ่งกัน
และไม่ฉกฉวยโอกาสเอารดัเอาเปรียบกัน 

  การให้ความช่วยเหลือภายใตม้าตรการ CERM 
ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ และอยู่บนพ้ืนฐานทางพาณิชย์ 
๒.มาตรการระยะกลางและระยะยาว ได้แก ่

   ก. โดยค านึงถึงสถานการณ์ด้านอุปทาน         
ข้อผูกพัน และระดับการพึ่งพาปิโตรเลียมของตนเอง   
รัฐสมาชิกฯ ต้องพยายามยอมรับมาตรการ 

  (๑) ความร่วมมือดา้นพลังงานของอาเซียน รวมถึง 

CERM ไว้ในภาคผนวกของ
ความตกลงนี ้
 

ประเทศไทยสามารถ
ด าเนินการในทางบริหารได้ 
ไม่ว่าจะโดยผ่านการประชุม
ร่วม เช่น การประชมุ
รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 
การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน
อาเซียน+๓ การประชุม
รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับ
ทบวงพลังงานระหว่าง
ประเทศ และการประชุมอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ปัจจุบันประเทศไทยมี
แผนแม่บทการพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ 
(AEDP2015) ซึ่งได้วางกรอบ
แผนบูรณาการพลังงาน
แห่งชาติที่ให้ความส าคญัใน 
๓ ด้าน ประกอบด้วย (๑) 
ด้านความมั่นคงทางพลังงาน 
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conditions to be negotiated among the 
appropriate parties in the spirit of assistance and 
no undue advantage shall be taken by the ASEAN 
Member States concerned;  

(ii) The assistance rendered under 
CERM shall be on a voluntary and commercial 
basis, and 

(iii) The details of the mechanism for 
the operationalisation of the CERM are set out in 
the Annex to this Agreement. 

3.3 MEDIUM-AND LONG-TERM MEASURES 
3.3.1. The ASEAN Member States shall 

endeavour to adopt the following as medium and 
long-term measures taking into account the ASEAN 
Member States' own supply situation, 
commitments and reliance on petroleum: 

 (a) ASEAN Energy Co-operation, which 
includes APG, TAGP, Regional Energy Policy and 
Planning (REPP), Coal, Renewable Energy, Energy 
Efficiency and Conservation;  

(b) Exploring for new petroleum 
resources, whereby interested or relevant parties 
of the ASEAN Member States may endeavour to 
participate on a commercial and voluntary basis in 
joint ventures to explore and develop petroleum 

APG โครงการ TAGP การก าหนดนโยบายและ       
แผนพลังงานในระดับภูมภิาค (REPP) การใช้ถ่านหิน 
พลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ 
และการอนรุักษ์พลังงาน 

  (๒) การส ารวจหาทรัพยากรปิโตรเลยีมแหล่งใหม่ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐสมาชิกฯ สามารถเข้าร่วมไดโ้ดย
สมัครใจและอยู่บนพ้ืนฐานทางพาณิชย์ เพื่อร่วมทุนใน
การส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียมทัง้ในภูมิภาคและใน
ระดับโลก 

  (๓) การปรับเปลี่ยนให้พลังงานมคีวามหลากหลาย 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจากการ
เชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN 
Power Grid : APG) และโครงการเชื่อมโยงท่อส่ง     
ก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas 
Pipeline : TAGP) ร่วมกันพัฒนาการวิจัยและการ
ด าเนินโครงการสาธิตด้านพลังงานหมุนเวียน และ
ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านพลงังาน    

(๔) การเพิ่มแหล่งจัดหาพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เพื่อลดการน าเข้าปิโตรเลยีมจากแหล่งใด
เพียงแหล่งเดียว  

(๕) เปิดเสรีในตลาดการค้าน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
(อาจด้วยการยกเลิกกฎระเบียบและการเปิดเสรดี้าน
อุตสาหกรรมปโิตรเลยีม) ท าให้มีผูเ้ข้ามาแข่งขันมากขึ้น
ภายใต้กติกาเดียว จะช่วยยกระดบัความมั่นคง        
ทางปิโตรเลียมของอาเซยีนได้   

(Energy Security) (๒) ด้าน
เศรษฐกิจ (Economy) (๓) 
ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) 
และประกอบด้วยแผน
พลังงาน ๕ แผนหลัก ได้แก่ 
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙(PDP2015) 
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ 
(EEP2015) แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙
(AEDP2015) แผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Gas 
Plan2015) และแผนบริหาร
จัดการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Oil Plan 
2015) ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ทั้งนี้ การจัดท า



๕ 

 

resources particularly in deepwater and new 
frontier areas, both globally and regionally;  

(c) Energy Diversification and 
Improvement of Energy Efficiency include 
leveraging on the APG and TAGP, Fuel Switching to 
other alternative energy, joint Research 
Development & Demonstration (RD&D) in 
Renewable Energy, Energy Efficiency and New 
Energy Technologies;  

(d) Diversification of energy supply 
sources, whereby ASEAN Member States are to 
reduce the dependence on import from a single 
petroleum source;  

(e) Oil and Gas markets liberalisation, 
whereby ASEAN Member States recognize that the 
deregulation and liberalisation of petroleum 
industry would enhance the petroleum security by 
allowing more players into the playing field; and  

(f) Oil Stockpiling, whether individually 
or jointly by ASEAN Member States, shall be on a 
voluntary and commercial basis. The joint 
stockpiling may be commenced by ASEAN 
Member States who are ready and willing to make 
the commitments and cooperation. 

(๖) การเก็บส ารองน้ ามัน โดยแตล่ะรัฐสมาชิกฯ 
หรือโดยร่วมมือกัน ด้วยความสมัครใจและบนพื้นฐาน
ทางพาณิชย์  

ซึ่งกรณีดังกล่าว ไมต่้องแก้กฎหมาย และประเทศ
ไทยสามารถด าเนินการในทางบรหิารได้  
       ส่วนในกรณีของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน    
ต่อการหยดุชะงักของอุปทานปิโตรเลยีมของรัฐสมาชิกฯ 
ที่ประสบปญัหา ที่ก าหนดใหต้้องด าเนินมาตรการระยะ
สั้นเพื่อลดอุปสงค์ในภาวะปกติในประเทศของตนก่อนที่
จะขอความช่วยเหลือภายใตม้าตรการ CERM นั้น   
       กฎหมายหลักและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 
คือ    
       พระราชบัญญตัิปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ มาตรา ๔ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ ก าหนดให้
ปิโตรเลียมนั้นเป็นของรัฐ ผู้ใดส ารวจหรือผลิต
ปิโตรเลียม ต้องไดร้ับสมัปทานเท่านั้น อีกทั้งมาตรา ๒๒ 
ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าท่ี เช่น การให้สัมปทาน แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบ
ว่าภาครัฐจะเข้าใช้สิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมใน
พื้นที่ใดพื้นท่ีหนึ่ง ตามมาตรา ๕๒ ทวิ สั่งให้ผู้รับ
สัมปทานจัดหาปิโตรเลียมเพื่อใช้ในราชอาณาจักรตาม
มาตรา ๖๐ และประกาศหา้มส่งปโิตรเลียมออกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๑ เปน็ต้น  
       ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลยีม เรื่อง 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ 
AEDP2015) จะให้
ความส าคญัในการส่งเสริม
การผลิตพลังงานจากวัตถดุิบ 
พลังงานทดแทนท่ีมีอยู่
ภายในประเทศให้ได้เตม็ตาม
ศักยภาพในเชิงพื้นที่ การ
พัฒนาศักยภาพการผลติ
พลังงาน ทดแทนด้วย
เทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสม และการพัฒนา
พลังงานทดแทนเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมในมิตดิ้าน
สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่
ชุมชน 

มีการก าหนดกลยุทธ์
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน
ทดแทน เพื่อสร้างความ 
สามารถในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทน 

การจัดท าแผน
AEDP2015 ได้เปิดรับฟัง
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หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดพื้นที่ท่ีจะด าเนินการ
ส ารวจหรือผลิตปโิตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน 
สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. 
๒๕๖๐  
       พระราชบัญญตัิการส่งออกไปนอกและการน าเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา้ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะมาตรา ๕ 
ที่ก าหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามทีก่ าหนดไว้ใน (๑) – (๖) ของ
มาตราดังกล่าวได้ เช่น ก าหนดประเภทและชนิดของ
สินค้าท่ีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพเิศษในการส่งออก
หรือการน าเข้า และก าหนดมาตรการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดระเบียบการสง่ออกหรือน าเข้าตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น  
       พระราชบัญญตัิควบคุมน้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
       พระราชบัญญตัิศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       พระราชก าหนดพิกัดอตัราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
และที่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับ
ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ เช่น มาตรา ๔ ของที่น าเข้ามาหรือ
พาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักร
นั้นให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่ก าหนดไว้ในพิกัด
อัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดนี้ หรือตามที่

ความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีผ่านการจัดสัมมนา
รับฟังความคิดเห็น “ทิศทาง
พลังงานไทย” ของกระทรวง
พลังงาน 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด    
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามที่บัญญตัิไว้ใน
พระราชก าหนดนี ้
       ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัด
อัตราศุลกากรของสินค้าท่ีมมีาตรการน าเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ใหเ้ป็นไปตามพระราช
ก าหนดพิกัดศลุกากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕        
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดพิกัดศลุกากรในล าดับที่ ๒๑     
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง ก าหนดให้น้ ามันเช้ือเพลิงเปน็สินค้าที่มีมาตรการ
จัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร          
พ.ศ. ๒๕๕๒  
       ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการพจิารณาเห็นชอบให้น้ ามันเชื้อเพลิง
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒  
       พระราชบัญญตัิการประกอบกิจการพลังงาน    
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๘ ก าหนดให้รัฐพึงมี
แนวนโยบายพื้นฐานว่าด้วยกิจการพลังงาน เช่น จัดหา
พลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความ
มั่นคง  
โดยเน้นการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานท่ีมีอยู่ภายในประเทศ          
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งลดการ
พึ่งพาพลังงานน าเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม



๘ 

 

ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ     
และคุ้มค่า เป็นต้น 
       มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล       
การประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี ้
ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ เช่น เสนอนโยบายการจัดหา
พลังงาน เสนอนโยบายในการป้องกันและแก้ไขการ   
ขาดแคลนพลังงานต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ และปฏิบตัิการอื่นใดตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี ้เป็นต้น 

Article 4 International Cooperation  
       ASEAN Member States shall endeavour to 
participate in international dialogues to enhance 
ASEAN's energy and/or petroleum security with 
ASEAN Dialogue Partners and relevant 
international organisations.  
      During periods of petroleum shortages and 
emergencies affecting the whole ASEAN region, the 
ASCOPE Secretary In Charge shall support any 
mechanism formalised pursuant to the 22nd 
AMEM in Manila, Philippines on 9 June 2004, on 
regional consultation and coordination. 

✓       ก าหนดใหร้ัฐสมาชิกต้องพยายามเข้าร่วมในการ
เจรจาระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับความมั่นคงทาง
ปิโตรเลียมและหรือความมั่นคงด้านพลังงานอาเซียน   
กับประเทศคูเ่จรจาของอาเซียน และกับองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และ 
      ในช่วงที่ขาดแคลนปิโตรเลียมในภาวะฉุกเฉินท่ีมี
ผลกระทบต่อภมูิภาคของอาเซยีนทั้งมวล เลขาธิการ
อาเซียนจะต้องให้การสนับสนุนกลไกตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามแนวทางวา่ด้วยการ
ปรึกษาหารือและประสานงานในระดับภมูิภาค ตามที่ท่ี
ประชุม AMEM ได้ก าหนดไว้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒ 
ณ กรุงมะนลิา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
        ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด าเนินการในทางบริหารได้โดยเป็นไปตาม
ขั้นตอนการเจรจาระหว่างประเทศ 

    AMEM หมายถึง ท่ี
ประชุมรัฐมนตรีพลังงาน
อาเซียน 
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        ส่วนวรรคท้ายเป็นบทก าหนดหน้าที่ของ
เลขาธิการอาเซียนในการให้การสนับสนุนมาตรการใน
วรรคแรก จึงไม่มีพันธกรณีให้ประเทศไทยต้องปฏิบตัิ 

Article 5 institutional Framework for the CERM 
5.1. The ASEAN Member States shall 

establish:  
5.1.1. a Governing Board as the main policy 

making body for the CERM, which shall comprise 
one or more Ministers or their designated 
representatives from each ASEAN Member State.  

5.1.2. a Management Committee which 
shall carry out the functions in accordance with 
the CERM assigned to it by the Governing Board; 
examine and make proposals to the Governing 
Board on matters related to the CERM and shall 
be composed of one or more senior 
representatives of the Government of each ASEAN 
Member State.  

5.1.3. a Coordinating Agency to liaise with 
ASCOPE Secretariat and the Executing Agencies of 
ASEAN Member States for immediate assistance to 
activate the CERM to assist the ASEAN Member 
State in Distress.  

5.2. The ASCOPE Secretariat shall be the 
designated institution to coordinate the 

✓  ๑.ก าหนดใหม้ีการจดัตั้งองค์กร ดังนี้  
        (๑) คณะกรรมการก ากับดแูล (Governing 
Board) เป็นองค์กรหลักในการก าหนดนโนบายเพื่อ
ด าเนินมาตรการ CERM ประกอบด้วยกระทรวงหรือ
ตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิก 
        (๒) คณะกรรมการบริหารจดัการ 
(Management Committee) ท าหน้าท่ีตามมาตรการ 
CERM ที่คณะกรรมการประศาสนก์ารมอบหมาย 
รวมทั้ง ท าการศึกษาและจัดท าข้อเสนอในเรื่องที่
เกี่ยวกับมาตรการ CERM  
         (๓) หน่วยประสานงาน (Coordinating 
Agency) ท าหน้าที่ติดต่อกับส านักเลขาธิการคณะ
มนตรดี้านปิโตรเลียมของอาเซียน (ASCOPE) และกับ     
หน่วยด าเนินการของบรรดารัฐสมาชิก ฯ ในการเริ่ม
ปฏิบัติมาตรการ CERM เพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐ        
ที่ประสบปญัหา อย่างทันท่วงท ี
๒.ให้ส านักเลขาธิการ ASCOPE เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าท่ีประสานงานการน ามาตรการ CERM ไปปฏิบัติ
ตาม Article 3.2.1 (b) 
๓.ให้ส านักเลขาธิการ ASCOPE เป็นผู้เรยีกประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแล และคณะกรรมการบริหาร
จัดการ 

พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๒ องค์กรก ากับดูแล
การประกอบกิจการพลังงาน 
ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน   
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้
คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าท่ี (๑) ก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการพลังงาน
เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ 
พระราชบัญญัตินีภ้ายใต้
กรอบนโยบายของรัฐ (๑๖) 
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
ประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
พลังงานหมุนเวียน… (๑๗) 
ประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นในส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติการตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบญัญัตินี ้
(๑๘) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่
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implementation of the CERM, as provided for in 
Article 3.2.1 (b).  

5.3. The meetings of the Governing Board 
and Management Committee shall be called by 
the ASCOPE Secretariat.  

5.4. The Governing Board shall appoint the 
Industry Advisory Group as and when necessary 
which shall compose of Senior Members of the Oil 
Companies of each ASEAN Member State. 

๔.ให้คณะกรรมการก ากับดูแล แตง่ตั้งกลุ่มที่ปรึกษาทาง
อุตสาหกรรม (Industry Advisory Group) ตามที่
จ าเป็น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอาวุโสของบริษัทน้ ามัน
จากแต่ละรัฐสมาชิกฯ 
        ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมายเนื่องจาก
สามารถด าเนินการในทางบริหารได้ ตาม
พระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๑๔ ที่
ก าหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมีอ านาจในการ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการส ารวจ ผลติ และอนุรักษ์ 
ปิโตรเลียม ก าหนดค่าธรรมเนียม ฯลฯ และก าหนด
กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัตติามพระราชบัญญัตินีไ้ด้  
       มาตรา ๑๕ ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการปิโตรเลียม 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก าหนดใหค้ณะรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ในสาขาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ปิโตรเลียมเป็นคณะกรรมการปิโตรเลยีมได้  

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
นี้หรือท่ีกฎหมายอื่นก าหนด 
ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ 

Article 6 Settlement of disputes 
6.1. Any differences between the ASEAN 

Member States concerning the interpretation or 
application of this Agreement or any arrangements 
arising therefrom shall, as far as possible, be 
settled amicably between those ASEAN Member 
States.  

✓         เมื่อรัฐสมาชิกฯ มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่อง
เกี่ยวกับการตคีวามหรือการน าข้อตกลงนี้ไปใช้ หรือ   
การจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเกิดขึ้นจากการนั้น ให้  
รัฐเหลา่นั้นด าเนินการระงับความเห็นท่ีแตกต่างระหว่าง
กันอย่างฉันมิตรที่สดุเท่าท่ีจะท าได้ 
       ในกรณีที่ไมส่ามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยวิธี
ข้างต้น ภายใน ๓๐ วัน หรือภายในระยะเวลาตามแต่รัฐ
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6.2. In case the consultation referred to in 
Article 6.1 fails to settle the dispute within a 
period of 30 days or a period agreed between 
those ASEAN Member States, the matter shall be 
settled in accordance with the ASEAN Protocol on 
Enhanced Dispute Settlement Mechanism signed 
in Vientiane Lao PDR on 29th November 2004. 
 

สมาชิกฯ เหล่านั้นจะตกลงกัน ใหย้กระดับการระงับ   
ข้อพิพาทตามพิธีสารอาเซียนว่าดว้ยกลไกการระงับ    
ข้อพิพาท ที่มีการลงนาม ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗  
       ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถด าเนินการในทางบริหาร
ได้โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย 

Article 7 Final Provisions 
7.1. This Agreement shall be deposited with 

the Secretary-General of ASEAN who shall 
promptly furnish a certified true copy to each 
ASEAN Member State.  

7.2. This Agreement is subject to ratification 
or acceptance by all the ASEAN Member States. 
The Instrument of Ratification or Acceptance shall 
be deposited with the Secretary-General of ASEAN 
who shall promptly inform each ASEAN Member 
State of such deposit. 

7.3. This Agreement shall enter into force on 
the thirtieth (30th) day after the deposit of the 
tenth (10th) Instrument of Ratification or 
Acceptance.  

7.4. No reservations may be made to this 

✓  บทบัญญัตสิุดท้ายมีข้อก าหนดดังนี้ 
      ๑. ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้เก็บรักษาความตกลง
นี้ และต้องจัดท าส าเนารับรองความถูกต้องให้กับแต่ละ
รัฐสมาชิกอาเซียน 
       ๒. รัฐสมาชิกฯ ให้สัตยาบันหรือให้การยอมรับ
ความตกลงนีไ้ด้ โดยการส่งมอบสารเพื่อการดังกล่าวไป
เก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน ผู้ซึ่งจะต้องแจ้งให้  
รัฐสมาชิกฯ ทุกรัฐทราบถึงการเกบ็รักษาดังกล่าว 
       ๓. ก าหนดให้ความตกลงนี้มผีลใช้บังคับภายใน
วันท่ี ๓๐ นับจากวันท่ีมีการเก็บรักษาสัตยาบันสารหรือ
สารการยอมรบัฉบับท่ี ๑๐  
       ๔. ไม่อาจตั้งข้อสงวนต่อความตกลงนี้ได้ ไม่วา่จะ
ในการลงนาม การใหส้ัตยาบัน หรอืการให้การยอมรับ
ความตกลงนี้  
       ๕. ก าหนดให้ภาคผนวกว่าดว้ยมาตรการ CERM 
เป็นส่วนหน่ึงของความตกลงนี้ 

 



๑๒ 

 

Agreement either at the time of signature or 
ratification or acceptance.  

7.5. The Annex on GERM shall constitute an 
integral part of this Agreement.  

7.6. Any amendment to the provisions of this 
Agreement and its Schedule on the Mechanism for 
the Operationalisation of the CERM shall be 
effected by consent of all the ASEAN Member 
States and shall become effective on a mutually 
agreed date.  

7.7. This Agreement shall supersede the 
ASEAN Petroleum Security Agreement signed on 
24th June 1986 in Manila, Philippines.  

7.8. This Agreement shall remain in force for 
a period of ten (10) years, unless terminated 
earlier by agreement of all the ASEAN Member 
States. The expiry or termination of this 
Agreement shall be without prejudice to the rights 
and obligations of the ASEAN Member States 
arising from this Agreement prior to the effective 
date of expiry or termination of this Agreement.  

7.9. An ASEAN Member State may at any 
time give notice of its intention to withdraw from 
this Agreement, by giving written notice to the 
Secretary-General of ASEAN, who shall 

       ๖. การแก้ไขเพิ่มเตมิใด ๆ ท่ีจะท าต่อบทบัญญัติ
ต่าง ๆ ของความตกลงนี้และของภาคผนวก จะเป็นผล
ต่อเมื่อได้รับฉันทามติจากรัฐสมาชิกฯ ท้ังหมด และใน
วันท่ีจะไดต้กลงร่วมกัน 
       ๗. ให้ใช้ความตกลงนี้แทนความตกลงอาเซยีนว่า
ด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมที่มกีารลงนามกัน ณ    
กรุงมะนิลา ประเทศฟลิิปปินส์ เมือ่วันท่ี ๔ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๒๙ (ค.ศ. ๑๙๘๖)  
       ๘. ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา ๑๐ ปี   
เว้นแต่รัฐสมาชิกจะได้ตกลงกันใหส้ิ้นสุดลงเร็วกว่านี้ 
ทั้งนี้ ไม่เสียหายต่อสิทธิและพันธกรณีของบรรดา       
รัฐสมาชิกฯ ที่เกดิขึ้นจากความตกลงนี้ ซึ่งได้กระท าไป
ก่อนหน้าการหมดอายุหรือการสิ้นสุดลงของความตกลง
นี้จะมีผลบังคับ 
       ๙. รัฐสมาชิกฯ อาจถอนตัวออกจากความตกลงนี้
ได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
เลขาธิการอาเซียน ผูซ้ึ่งจะต้องแจง้เวียนให้รัฐสมาชิกฯ 
อื่นทั้งหมดทราบ โดยการถอนตัวดังกล่าวจะมผีลบังคับ
ใน ๖ เดือนนับจากวันท่ีแจ้งขอถอนตัว  
       ๑๐. รัฐสมาชิกฯ ทั้งหมดอาจตกลงร่วมกันเพื่อ
ขยายอายุของความตกลงนี้ให้มากกว่าระยะเวลาทีร่ะบุ
ไว้ในข้อ ๘. ก็ได ้
       ๑๑. รัฐสมาชิกใด ๆ อาจเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ
บทบัญญัติของความตกลงนี้ได้ โดยจะมผีลบังคับเมื่อ
ได้รับฉันทามติเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐสมาชิกฯ 



๑๓ 

 

immediately notify all other ASEAN Member 
States. Such withdrawal shall take effect six (6) 
months from the date of the said notice.  

7.10. This Agreement may be extended 
beyond its period of validity, as stipulated in 
paragraph 7.8 of this Article, with the agreement of 
all ASEAN Member States.  

7.11. Any ASEAN Member State may propose 
any amendment to the provisions of this 
Agreement. Such amendment shall be effected by 
written consent of all the ASEAN Member States. 
Any amendment to this Agreement shall be 
without prejudice to the rights and obligations of 
the ASEAN Member States, prior to the effective 
date of such amendment. 

ทั้งหมด ท้ังนี้ ไม่เสยีหายต่อสิทธิและพันธกรณีของ
บรรดารัฐสมาชิกฯ ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่การแก้ไข
เพิ่มเตมินั้นมีผลบังคับ  
      มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ไดร้ับ
มอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังเป็นผูล้ง
นามความตกลง และให้กระทรวงการต่างประเทศเป็น
ผู้ให้สัตยาบันความตกลง 
      ประเทศไทยลงนามความตกลงในวันท่ี ๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหส้ัตยาบันความตกลงเมื่อวันท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓๑  
     ปัจจุบันความตกลงมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันท่ี ๒๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๒ 

 

                                                           
๑
 http://agreement.asean.org/media/download/20140119100706.pdf 

 ๒ http://agreement.asean.org/agreement/detail/110.html 


