Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid
รายละเอียด
พันธกรณี
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย
(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
(ระบุขอและสาระสําคัญ)
ตองแกไข)
ARTICLE I OBJECTIVE
บันทึกความเขาใจนีเ้ ปนกรอบกวาง ๆ สําหรับ

The Member Countries, subject to the terms
กลุมประเทศสมาชิกในการประสานความรวมมือเพื่อ
of this Memorandum of Understanding, and the
วางนโยบายรวมกันในการเชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟา
laws, rules, regulations and national policies from
และการซื้อขายพลังงานไฟฟา นําไปสูโครงขายระบบ
time to time in force in each member country,
สงไฟฟาอาเซียนที่เปนรูปธรรม เพือ่ กอใหเกิดความ
agree to strengthen and promote a broad
มั่นคงดานพลังงานอาเซียน ภายใตบันทึกความเขาใจนี้
framework for the Member Countries to
ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบหรือขอบังคับ และ
cooperate towards the development of a
นโยบายระดับชาติทมี่ ีอยูของแตละประเทศ
common ASEAN policy on power interconnection
ซึ่งกรณีดังกลาวประเทศไทยสามารถดําเนินการ
and trade, and ultimately towards the realisation
ในทางบริหารไดโดยไมตองแกกฎหมาย ทั้งนี้อาศัย
of the ASEAN Power Grid to help ensure greater
อํานาจตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
regional energy security and sustainability on the
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
basis of mutual benefit.
ประกอบกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และหรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความแหงกฎหมายดังกลาว
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



การดําเนินการทั่วไป
กลุมประเทศสมาชิกจะตอง
๑. กอใหเกิดความรวมมือในทุก ๆ ดาน ทั้งทวิภาคี
และพหุภาคี ในการกําหนดนโยบายรวมกันในการ
เชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟาและการซื้อขายไฟฟา และ

หมายเหตุ

ในแผนแมบทการเชื่อมโยง
ระบบการสงไฟฟาอาเซียน
ฉบับสมบูรณ พ.ศ.๒๕๔๖
มีแนวทางดําเนินการรวม
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 crossborder issues relative to the commercial and
economic feasibility, construction, financing,
operation, and maintenance of the ASEAN Power
Grid, as herein below agreed upon.

ทําใหโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียนเกิดขึ้นเปน
รูปธรรม
๒. ทําการศึกษาและทบทวนผลการศึกษาเดิม
ทั้งที่มีลักษณะเปนทวิภาคีและพหุภาค เพื่อสนับสนุน
และผลักดันใหเกิดโครงการเชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟา
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอางอิงผลจาก
รายงานการศึกษาแผนแมบทการเชื่อมโยงระบบการสง
ไฟฟาอาเซียนฉบับสมบูรณ พ.ศ.๒๕๔๖
๓. ผลักดันใหเกิดความรวมมือและการใชทรัพยากร
รวมกัน ทั้งโดยภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมโครงการเพื่อ
พัฒนาโครงขายระบบการสงไฟฟาอาเซียน
๔. ใหมีการศึกษาประเมิน ทบทวนกฎหมาย
กฎระเบียบ และโครงสรางการเชื่อมโยงระบบการสง
ไฟฟาและการซื้อขายไฟฟาของประเทศสมาชิกและของ
ภูมิภาค ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อใหกฎหมาย
ของแตละประเทศมีความสอดคลองกัน โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ การกอสราง การหาเงินทุน การปฏิบัติการ
และการบํารุงรักษาโครงขายระบบการสงไฟฟาขาม
พรมแดนของอาเซียน
ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถดําเนินการในทางบริหารได สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ๑๒)
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
กระทรวงพลังงานไดวางกรอบแผนบูรณาการ
พลังงานแหงชาติ โดยจัดทําเปน ๕ แผนหลัก และหนึ่ง

สายสงระหวางประเทศ
สมาชิกโดยมีกําหนดการ
ที่จะเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
ผาน APG. ใน พ.ศ. ๒๕๕๗
เปนตนมา และการประชุม
รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน
ครั้งที่ ๓๒ ณ กรุง
เวียงจันทน เมื่อวันที่ ๒๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มีความคืบหนาในเรื่องของ
การเชื่อมโยงการซื้อไฟฟา
ผานสายสงใน ๔ ประเทศ
คือ สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย
และสิงคโปร โดยโครงการนี้
มีสิงคโปรเปนผูเ สนอความ
ตองการซื้อไฟฟาจาก สปป.
ลาว และ สปป.ลาว
เห็นชอบในการที่จะขยาย
ตลาดการขายไฟฟาบน
ความรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน ในอนาคต
โครงการนี้จะสงไฟฟาผาน
สายสงที่มีอยูแลวในแตละ
ประเทศ เริ่มจาก สปป.ลาว

ในนั้นคือ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
(PDP) ทั้งนี้ การจัดทําแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติ
และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ จะใหความสําคัญในประเด็นดาน
ความมั่นคงทางพลังงาน ดานเศรษฐกิจ และดาน
สิ่งแวดลอม
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๗๘ (PDP2015) ฉบับนี้ ไดผานการ
พิจารณาและใหความเห็นจากคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)
ไดมมี ติเห็นชอบแผนฯ ดังกลาวในการประชุมฯ ครั้งที่
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดรบั ทราบมติ กพช.
ดังกลาวเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนฯ ไดเนนการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา
ดวยการกระจายเชื้อเพลิงในการ ผลิตไฟฟา การลดการ
พึ่งพากาซธรรมชาติ การเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจาก
ถานหินเทคโนโลยีสะอาด การจัดหาไฟฟาจาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้น การเพิม่ สัดสวนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง การพัฒนาระบบสงไฟฟา
ระบบจําหนายไฟฟา เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน
๑ สวนอาเซียน สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ กรมประชาสัมพันธ ระบบเชื่อมโยงไฟฟาอาเซียน (ASEAN POWER GRID) ๑๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5811&filename=index_ (สืบคนเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

จําหนายใหแกไทย และไทย
จําหนายตอใหกับมาเลเซีย
จากนั้นมาเลเซียจะจําหนาย
ตอใหกับประเทศสิงคโปร
ซึ่งถือเปนการนํารอง APG.
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น๑
วันที่ ๒๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา
การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดรวม
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ระหวาง ๓ ประเทศ ไดแก
สปป.ลาว ไทย และ
มาเลเซีย (โครงการ LTMPIP) โดยมีเปาหมายใหมี
การขายไฟฟาจาก
สปป.ลาว ไปยังมาเลเซีย
ผานระบบสงของไทยใน
ปริมาณไมเกิน ๑๐๐
เมกะวัตต ตามแผนของ
บันทึกความเขาใจนี้ โดย
ในระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๒) จะเปนการสง

พลังงานไฟฟาจาก
สปป.ลาว ไปยังมาเลเซีย
ผานระบบสงของไทย
(๓ ประเทศ) จากนั้นใน
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
เปนตนไป จะเปนการสง
พลังงานไฟฟาจาก
สปป.ลาว ไปยังสิงคโปร
โดยผานระบบสงของไทย
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



กลุมประเทศสมาชิกจะตองทําการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของ
กับประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. ดานเทคนิค
ความสอดคลองกันของขอกําหนดดานเทคนิค
สําหรับโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน เชน
การออกแบบ มาตรฐานการกอสราง ระบบปฏิบัติการ
ขอปฏิบัติดานการบํารุงรักษา ความปลอดภัยสิ่งแวดลอม
และมาตรฐานการวัด ซึ่งเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟาระดับนานาชาติ
๒. ดานการเงิน
วิถีทางหรือการเตรียมการเพื่อจัดหา
แหลงเงินทุนสําหรับการกอสรางระบบสายสงไฟฟา
การปฏิบัติการ และการบํารุงรักษาโครงขายระบบสง
ไฟฟาอาเซียน ในการนีป้ ระเทศสมาชิกตระหนักถึง
หนาที่สําคัญของการมีบทบาทของภาคเอกชน
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. ดานภาษีศลุ กากร
ดําเนินการรวมกันในเรื่องการกําหนดอัตรา
หรือยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการนําเขา การสงออก
และภาษีอื่น ๆ ซึ่งเรียกเก็บโดยรัฐบาลในสวนที่เกี่ยวของ
กับการกอสรางสายสงไฟฟา การปฏิบัติการ
การบํารุงรักษาโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน
๔. ดานกรอบกฎหมายและขอบังคับ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เกีย่ วของกับ
กฎหมายและขอบังคับของกลุมประเทศสมาชิก
เพื่อสามารถเรงรัดใหเกิดการเชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟา
และการซื้อขายไฟฟาระหวางประเทศ
๕. ดานการซื้อขายพลังงานไฟฟา
การจัดตั้งองคกรและการจัดทําขอตกลง
เพื่อการซื้อขายไฟฟา โดยคํานึงถึงความแตกตางของ
ระดับการพัฒนาหรือความพรอมของโครงสราง
อุตสาหกรรมไฟฟาของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน
๖. ดานการใหบุคคลที่สามรวมใชระบบสายสง
ไฟฟา
การเตรียมความพรอมเพื่อใหบุคคลที่สาม
สามารถเขารวมดวยได เพื่อเชื่อมโยงพลังงานและการคา
ซึ่งกันและกัน สอดคลองกับมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับสากล และกําหนดแนวทางการคิดคาบริการ
ผานสายสงไฟฟาภายในกลุม ประเทศสมาชิกอาเซียน
ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถดําเนินการในทางบริหารไดตาม
พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะ
มาตรา ๖ ใหจัดตั้งการไฟฟาขึน้ เรียกวา “การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย” (กฟผ.) มีวัตถุประสงคเพื่อ
(๑) ผลิต จัดใหมา จัดสงหรือจําหนายซึ่งพลังงาน
ไฟฟาใหแก (ค) ประเทศใกลเคียง
(๒) ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา
แหลงพลังงานอันไดมาจากธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟา และงานอื่นที่สงเสริมกิจการของ กฟผ.
(๒ทวิ) ดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือ
รวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๙ ให กฟผ. มีอํานาจกระทํากิจการภายใน
ขอบแหงมาตรา ๖ ซึ่งใหรวมถึง
(๓) สํารวจ วางแผน ออกแบบ จัดซื้อ สราง และ
ติดตั้งอันเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ.
(๔) สรางสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณเพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟา หรือเพื่อการพัฒนาไรงไฟฟาพลังงาน
อื่น ๆ รวมทั้งลานไกไฟฟาและสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณของ
โรงไฟฟานั้น ๆ หรือระบบไฟฟา
(๕) กํ า หนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของ
โรงไฟฟ า ลานไกไฟฟ าและสิ่ งอื่ นอั นเปน อุป กรณ ข อง
โรงไฟฟานั้น ๆ ตาม (๔) หรือระบบไฟฟาและอุปกรณ
อื่น ๆรวมทั้งวางนโยบายและควบคุม การผลิ ต การส ง
การจําหนายพลังงานไฟฟาของ กฟผ.
(๘) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอื่น

ที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ.
(๙) เขารวมกิจการกั บหนวยงานอื่นไม วาจะเป น
ของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและนอกประเทศ
หรือกับ องคการระหวางประเทศ หรือถือหุ นในบริษัท
จํา กั ด หรือ บริษั ท มหาชนจํ า กั ด ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน
แกกิจการอันอยูในวัตถุประสงคของ กฟผ.
(๑๐) กระทําการอยา งอื่นบรรดาที่เกี่ย วกั บ หรื อ
เนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ กฟผ.
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา
“คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย”
มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วาง
นโยบายและควบคุ ม ดู แ ลทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การของ กฟผ.
รวมถึง
(๑) ออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(๒) ออกระเบียบหรือขอบังคับการประชุม
(๓) ออกระเบี ย บหรื อ ข อ บั งคั บ การดํ า เนิ น
กิจการของคณะกรรมการ
(๔) ออกระเบียบหรือขอบังคับการจัดแบงสวน
งานและวิธีปฏิบัติงาน
(๙) กําหนดราคาขายพลังงานไฟฟา...กําหนด
คาบริการ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระราคาขาย
หรือคาบริการ
นอกจากนี้ในหมวดที่ ๓ วาดวยการสรางและ
การบํารุงรักษา มาตรา ๒๘ ประกอบมาตรา ๒๙ ในการ
สงและการจําหนายพลังงานไฟฟาให กฟผ. มีอํานาจ (๑)

เดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟา
(๒) ประกาศกําไหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชน
แหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟา
หมวด ๔ การกํากับและการควบคุมใน
มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของ กฟผ. และ กฟผ. จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินกิจการ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๓ อาทิ (๑) ลงทุนเพื่อขยาย
โครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม เปนตน
พระราชกฤษฎีกากําหนดผูใชพลังงานไฟฟา
พ .ศ . ๒ ๕ ๑ ๒ แ ล ะที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉ บั บ ที่ ๕ )
พ.ศ. ๒๕๓๓ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบ
ขอบังคับ และประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยฉบับตาง ๆ
พระราชบัญญัตศิ ุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยหลักมาตรา ๑๓ การนําของเขามาในหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักรใหเรียกเก็บอากรจาก
ผูนําของเขาหรือผูสงของออกตามพระราชบัญญัตินี้
และตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่ง
พระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๙ หมวด ๕ ตอนที่ ๒๗ กําหนดใหพลังงานไฟฟา
ไมตองเสียอากร
มาตรา ๑๗๘ “พื้นที่ควบคุมรวมกัน”
หมายความวา พื้นที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ควบคุมรวมกัน
ตามกฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกในการ
ขนสงขามพรมแดน “ความตกลง” หมายความวา ความ

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



ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศเกี่ยวกับ
การอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน
มาตรา ๑๗๙ ใหกรมศุลกากรมีอํานาจทาง
ศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมรวมกันเชนเดียวกับใน
เขตศุลกากร
อยางไรก็ดี มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๔) บัญญัติ
ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การยื่นใบขนสินคาและการเสียอากรสําหรับของที่นําเขา
มาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร เฉพาะกรณีที่มี
ลักษณะพิเศษหรือมีเหตุจําเปน และมาตรา ๖ บัญญัตใิ ห
ในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดใหผูนําของเขาหรือผูสงของ
ออกไดรับยกเวนไมตองปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแตบางสวน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใหตอง
ปฏิบัติไวดวยก็ได
ปจจุบัน การยื่นใบขนสินคาและการเสียอากร
สําหรับกาซธรรมชาติและพลังงานไฟฟาจึงเปนไปตามที่
บัญญัตไิ วในกฎกระทรวงกําหนดการยื่นใบขนสินคา
และการเสียอากรสําหรับกาซธรรมชาติและพลังงาน
ไฟฟาที่นําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐
การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
๑. จะตองใหมีการคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา โดยบังคับใชกฎหมาย 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.

ขอบังคับของประเทศสมาชิก รวมทั้งโดยอาศัยความตก
ลงระหวางประเทศทีล่ งนามโดยประเทศสมาชิกอาเซียน
๒. หามใชชื่อ เครื่องหมาย และหรือสัญลักษณที่
เปนทางการของประเทศสมาชิกใด ๆ ดานการโฆษณา
การใชเอกสารประกอบ หรือการแสดงเอกสารรายงาน
ใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
ประเทศสมาชิกนั้น ๆ กอน
๓. โดยไมขัดแยงกับวรรคหนึ่งสิทธิทรัพยสินทาง
ปญญาเกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และบริการซึ่งดําเนินการโดย
ก. ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก หรือ
ผลการวิจัยที่ไดจากโครงการความรวมมือของประเทศ
สมาชิก จะเปนสิทธิของประเทศสมาชิกที่ไดรวมกัน
ดําเนินการ ตามของตกลงรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิกนัน้ ๆ และ
ข. กรณีที่ประเทศสมาชิกประเทศใด
ประเทศหนึ่งไดดําเนินการตามลําพังหรือแยกดําเนินการ
หรือผลการวิจัยเกิดจากการดําเนินงานโดยประเทศ
สมาชิกเพียงลําพังจะเปนกรรมสิทธิ์ของประเทศสมาชิก
นั้น ๆ แตเพียงประเทศเดียว
กฎหมายที่สําคัญของประเทศไทยที่เกีย่ วของ ไดแก
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔
และแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ การขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปน
ภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ

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



เกี่ยวกับการคุมครองเครือ่ งหมายการคา หากคําขอจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการคาเปนไปตามที่กําหนดใน
อนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาว
ใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย ประเทศไทย
เปนภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญก็เปนภาคีพิธีสาร
ดังกลาวดวย ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยอํานวยความ
สะดวกในประเด็นดานทรัพยสินทางปญญาระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนได
การจัดตั้งองคกร
๑. ทีป่ ระชุมผูบริหารสูงสุดของกิจการไฟฟาของ
อาเซียน (HAPUA Council) ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบใน
การผลักดันใหเกิดโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน
จะริเริ่มใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงขาย
ระบบสงไฟฟาอาเซียน (APGCC) ซึ่งจะประกอบดวย
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐบาลจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงขายระบบ
สงไฟฟาอาเซียน จะมีหนาที่ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกผูบริหารสูงสุดการไฟฟาของกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนในการดําเนินการตาง ๆ ตามบันทึกความเขาใจ
นี้
๒. ผูบริหารสูงสุดของกิจการไฟฟาของอาเซียน
ตองเสนอรายงานการดําเนินงานตามบันทึกความเขาใจ
นี้ ใหที่ประชุมระดับรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน

สําหรับโครงการเชื่อมโยง
ระบบสงไฟฟาของประเทศ
ไทยที่แลวเสร็จและมีการ
แลกเปลีย่ นซื้อขายไฟฟา
แลว ประกอบดวยระบบสง
ไฟฟาเชื่อมโยงระหวางไทย
กับ สปป.ลาว และระบบสง
ไฟฟาเชื่อมโยงระหวางไทย
กับมาเลเซีย สวนการ
เชื่อมโยงระบบสงไฟฟาอื่น
ๆ ของอาเซียน สวนใหญยัง
อยูในระหวางดําเนินการ
กอสราง นอกจากนี้
ประเทศไทยยังไดดําเนิน
ความรวมมือกับกลุม

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

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.
ARTICLE VII SETTLEMENT OF DISPUTES





(AMEM) ทราบเปนระยะ ๆ โดยผานที่ประชุมระดับ
เจาหนาที่อาวุโสดานพลังงานอาเซียน (SOME)
ซึ่งกรณีดังกลาวเปนการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
ประชุมผูบริหารสูงสุดกิจการไฟฟาของอาเซียน
โดยประเทศไทยมีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เปนหัวหนาคณะทํางานเพื่อศึกษาแผนแมบทการ
เชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน (AIMS)
และประเทศไทยสามารถดําเนินการในทางบริหารไดโดย
ไมตองแกกฎหมาย ซึ่งในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงขายระบบสง
ไฟฟาอาเซียน (APGCC) ตามบันทึกความเขาใจนี้
ซึ่งเปนผลจากการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน
ครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร
การรักษาความลับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดตองถือวาเอกสาร
หรือขอมูลที่ไดรับสําหรับการดําเนินการตามบันทึกความ
เขาใจฉบับนี้เปนความลับ โดยความรับผิดชอบดังกลาวนี้
จะถือปฏิบัตโิ ดยประเทศสมาชิกอาเซียนในระหวาง
ชวงเวลาที่บันทึกความเขาใจฉบับนีม้ ีผลใชบังคับอยูและ
ภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับหรือการ
ตกลงที่จะยกเลิกบันทึกความเขาใจฉบับนี้ ยกเวน
กรณีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตกลงกันเปนอยางอื่น
ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย สามารถ
ปฏิบัติไดเนื่องจากเปนนโยบายของทางบริหาร
การระงับขอพิพาท

ประเทศภูมิภาคลุมน้าํ โขง
หรือ Greater Mekong
Sub-Region – GMS อยูใน
ระหวางเตรียมการจัดทํา
กฎระเบียบ (Grid Code)
สําหรับการซื้อขายไฟฟา

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.
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.



ขอเรียกรองหรือขอพิพาทใด ๆ ระหวางประเทศ
สมาชิกตั้งแตสองประเทศขึ้นไป เกี่ยวกับการตีความ
บันทึกความเขาใจนี้หรือการดําเนินการตามบันทึกความ
เขาใจนี้ ประเทศสมาชิกจะพยายามยุติความขัดแยงนั้น
โดยการปรึกษาหารือกันอยางฉันมิตรระหวางประเทศ
สมาชิกที่เกี่ยวของกับขอเรียงรองหรือขอพิพาทนั้น
ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถดําเนินการในทางบริหารได
การระงับการบังคับใชชั่วคราว
ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศจะสงวน
สิทธิที่จะขอระงับการบังคับใชบันทึกความเขาใจนี้
ทั้งฉบับหรือแตเพียงบางสวนเปนการชั่วคราว เพื่อ
เหตุผลทางดานความมั่นคงแหงชาติ ผลประโยชนหรือ
สวนไดเสีย ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือ
สาธารณสุข ประเทศสมาชิกจะตองแจงความประสงค
ดังกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยังเลขาธิการอาเซียน
เพื่อแจงใหประเทศสมาชิกทั้งหมดทราบโดยทันที ทั้งนี้
การระงับการบังคับใชชั่วคราวจะมีผลทันทีหลังจาก
ไดมีการสงหนังสือแจงความจํานงดังกลาวให
ประเทศสมาชิกทราบ
ซึ่งกรณีดังกลาวเปนบทกําหนดสิทธิของประเทศ
สมาชิกในการขอระงับการบังคับใชบันทึกความเขาใจนี้
เปนการชั่วคราวได ไมมีพันธกรณีใหตองปฏิบัติ นอกจาก
หนาที่ในการแจงความจํานงดังกลาวไปยังเลขาธิการ
อาเซียนเพื่อดําเนินการตอไป ซึ่งประเทศไทยสามารถ
ดําเนินการในทางบริหารได

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.
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



ความเกี่ยวของกับความตกลงอืน่ ๆ
๑. ความตกลงกับประเทศที่ไมใชประเทศสมาชิก
อาเซียน
บันทึกความเขาใจนี้จะไมจํากัดสิทธิของประเทศ
สมาชิกที่จะทําขอตกลงที่คลายคลึงกันนี้กับประเทศอื่น
นอกกลุมสมาชิกอาเซียน ถาหากวาขอตกลงอื่น ๆ
ดังกลาวไมกอใหเกิดพันธกรณีแกประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ไมใชภาคีความตกลงดังกลาว และความตกลง
ดังกลาวตองไมทําใหเสียหายหรือกีดกันประเทศสมาชิก
ที่เปนภาคีความตกลงดังกลาวจากการปฏิบัตติ าม
พันธกรณีภายใตความตกลงนี้
๒. ความตกลงอื่น ๆ ที่มีอยู
ประเทศสมาชิกจะตองเคารพสิทธิและหนาที่
ภายใตความตกลงตาง ๆ ที่มีอยูตอ ไป เพื่อใหยังคงเปน
ภาคีดานระบบสายสงไฟฟาและการซื้อขายพลังงาน
ไฟฟาซึ่งกันและกันที่มีอยูกอนบันทึกความเขาใจนี้
ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถดําเนินการในทางบริหารได



บทบัญญัตสิ ุดทาย
เปนบทกําหนดหนาที่ของเลขาธิการอาเซียน
หลังจากไดรับตนฉบับบันทึกความเขาใจ สัตยาบันสาร
หรือตราสารใหการยอมรับจากประเทศสมาชิก

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

กําหนดใหบันทึกความเขาใจนี้มีผลใชบังคับเมื่อ
ตราสารดังกลาวขางตนจากทุกประเทศไดถูกจัดสงไป
เก็บรักษายังเลขาธิการอาเซียนแลว
กําหนดใหบันทึกความเขาใจนี้มีผลใชบังคับเปน
ระยะเวลา ๑๕ ป เวนแตประเทศสมาชิกทั้งหมดจะตก
ลงยกเลิกกอนระยะเวลาดังกลาว ทั้งนี้ จะไมกระทบสิทธิ
หนาที่ของประเทศสมาชิกที่มีอยูตามบันทึกความเขาใจนี้
กอนวันที่บันทึกความเขานี้จะสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกมีสิทธิถอนตัวออกจากบันทึก
ความเขาใจนี้เมื่อใดก็ได โดยทําเปนลายลักษณอักษร
แจงไปยังเลขาธิการอาเซียน และใหเลขาธิการอาเซียน
แจงไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั้งหมดทราบโดยทันที
และการถอนตัวจะมีผลหลังจาก ๖ เดือน นับแตวันที่
แจง
อาจขยายระยะเวลาการมีผลใชบังคับของบันทึก
ความเขาใจนี้ออกไปจากวรรคสี่ได โดยความเห็นชอบ
รวมกันของประเทศสมาชิกทั้งหมด
บันทึกความเขาใจนีอ้ าจแกไขไดโดยคําขอของ
ประเทศสมาชิกใด ๆ และการแกไขดังกลาวจะมีผล
ตอเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเห็นชอบแลว
เปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ การแกไขดังกลาวจะไม
กระทบตอสิทธิและขอผูกพันของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีอยูตามบันทึกความเขาใจนี้ กอนการแกไข
ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เนื่องจาก
ประเทศไทยไดลงนามบันทึกความเขาใจนี้เมื่อวันที่ ๒๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 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.

๒

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

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน หรือผูท ี่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจ
ดังกลาว และใหกระทรวงการตางประเทศเปน
ผูใหสัตยาบันบันทึกความเขาใจดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
บันทึกความเขาใจนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒๒

