เหตุการณ์สำาคัญ
2464 พบนำ้ามันลักษณะสีดำา ไหลซึมขึ้นมาบนผิวดิน เจ้าหลวงเชียงใหม่ (เจ้าแก้วนวรัตน์) จึงสั่งให้ขุด
บ่อเพื่อกักนำ้ามันไว้ เรียกว่า “บ่อหลวง” หรือ “บ่อเจ้าหลวง”
2464 พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศเป็น
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำาแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็น ผู้บัญชาการรถไฟ ทรงทราบถึงการ
ค้นพบนำ้ามันที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงทรงติดต่อว่าจ้าง นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันชื่อ
Mr.Wallace Lee มาทำาการสำารวจ เมื่อปี พ.ศ.2464 - 2465 รวม 2 ปี
2475 อธิบดีในขณะนั้นคือ ม.ล.กรี เดชาติวงค์ มีวัตถุประสงค์หาปริมาณทรายนำ้ามันทีอ่ ยู่ใกล้ผิวดิน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกรมทาง ในการใช้แทนยางแอสฟัลต์
2476 ตั้งแผนกเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก
2480 กรมเชือ้ เพลิง กระทรวงกลาโหม ว่าจ้าง นักธรณีวิทยาชาวสวิส 2 นาย คือ Dr.Arnold Heim
และ Dr.Hans Hirchi ทำาการสำารวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย 3 นาย
2483 กรมเชือ้ เพลิง กระทรวงกลาโหม ก่อตั้งโรงกลั่นนำ้ามันแห่งแรกของประเทศ ที่ช่องนนทรี อำาเภอ
ยานนาวา จังหวัดพระนคร
2488 โรงกลั่นนำ้ามันของกรมเชื้อเพลิงได้รับความเสียหายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จนต้องยุติ
กิจการ
2492 กรมโลหะกิจเข้าดำาเนินงานในช่วงปี พ.ศ.2492 - 2499 โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า “หน่วยสำารวจ
นำ้ามันฝาง”
2496 ตั้งกรมการพลังงานทหาร สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่า ควรจะขยายงานด้านเชือ้ เพลิงให้ครอบคลุมไปถึงพลังงานอื่น ๆ ที่จะจัดสรรหา มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติจึงได้ลงมติให้กระทรวงกลาโหม ดำาเนินงานขยายกิจการด้านองค์การ
เชื้อเพลิง ให้ครอบคลุมไปถึงพลังงานอื่น ๆ ด้วย กระทรวงกลาโหมจึงมีคำาสั่ง (พ) ที่ 76/27217
เมื่อ 30 ตุลาคม 2496 ตั้งกรมการพลังงานทหาร
2498 รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามมีมติให้จดั ตั้งโรงกลั่นนำ้ามันแห่งใหม่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา
จังหวัดพระนครพร้อมกับ ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสวนมะพร้าว
จำานวน 600 ไร่
2498 พื้นที่อำาเภอฝางนั้นเดิมมีโรงกลั่นนำ้ามันโรงแรก คือ โรงกลั่นนำ้ามันทดลอง ซึ่งออกแบบและ
สร้างขึ้นโดยนายช่างไทย ของกรมโลหะกิจ และทำาพิธีเปิดโรงกลั่น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2498
ได้ลงมือทดลองกลั่นในวันนั้น ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ

2499 กิจการนำ้ามันฝางไปขึ้นกับกรมการพลังงานทหาร คณะรัฐมนตรีได้ ลงมติให้โอนกิจการนำ้ามัน
ของหน่วยสำารวจนำ้ามันฝาง กรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม มาให้กรมการพลังงานทหาร
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำาเนินการ เมื่อ 12 กันยายน 2499
2499 สั่งซื้อเครื่องเจาะชนิด Rotary เจาะได้ลกึ 1,000 - 1,500 เมตร จากประเทศเยอรมันนี ทำาการ
เจาะพบนำ้ามันทีร่ ะดับความลึกประมาณ 230 เมตร บริเวณบ่อต้นขาม ต่อมาเรียกว่า “แหล่ง
นำ้ามันไชยปราการ”
2500 กรมการพลังงานทหารกระทรวงกลาโหม ได้รับอนุมัติให้สร้างโรงกลั่นนำ้ามัน ทีต่ ำาบลบางจาก
กำาลังการผลิตวันละ 5,000 บาร์เรล
2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้ยกเลิกข้อผูกพันที่ทำาไวักับบริษัทต่างชาติ
2501 อนุมตั ิจัดสร้างโรงกลั่นนำ้ามันขนาด 1,000 บาเรลขึ้น ที่ อ.ฝาง เริ่มก่อสร้างเมื่อ 31 มกราคม
2501 แล้วเสร็จเมื่อ 27 ธันวาคม 2502
2503 ตั้งองค์การเชือ้ เพลิง เป็นรัฐวิสาหกิจในวันที่ 27 มกราคม ปี 2503 โดยใช้สัญลักษณ์ตรา
สามทหาร เพื่อดำาเนินสถานีบริการนำ้ามัน จัดหาและกลั่นนำ้ามัน
2503 เริ่มก่อสร้างโรงกลั่นนำ้ามัน ทีต่ ำาบลบางจาก
2506 พบนำ้ามันดิบแหล่งใหม่ ในบริเวณตำาบลแม่สูนหลวง
2507 การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อเริ่มดำาเนินกิจการประสบภาวะขาดทุนจนรัฐต้องเปิดประมูลให้เอกชน
เช่า โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องรับภาระชำาระค่าก่อสร้าง และขยายกำาลังการกลั่นเป็นวันละ
20,000 บาร์เรล
2507 กรมการพลังงานทหารทำาสัญญากับ บริษัท ซัมมิทอินดัสเตรียล คอปอเรชั่น (ปานามา) ให้เช่า
โรงกลั่นนำ้ามันบางจาก เป็นเวลา 15 ปี มีพันธะให้สร้างขยายหน่วยกลั่นที่ 2 เพื่อเพิ่มกำาลังการก
ลั่นอีกวันละ 15,000 บาร์เรล
2515 บริษัท ซัมมิทฯ ขอสร้างหน่วยกลั่นที่ 3 เพิ่มกำาลังการกลั่นอืกวันละ 45,000 บาร์เรล รวมแล้วมี
กำาลังการกลั่นวันละ 65,000 บาร์เรล
2521 จัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ควบรวมรัฐวิสาหกิจเดิม 2 แห่งคือ องค์การเชื้อเพลิง
(สังกัด กรมการพลังงานทหาร สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) และองค์การก๊าซธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย (สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม) และ เปลี่ยนชื่อสถานีบริการนำ้ามัน จากตรา
สามทหาร มาเป็น ปตท.
2524 รัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหมยกเลิกสัญญาเช่ากับ บริษัท ซัมมิทฯ หลังจากผิดสัญญา
2525 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงกลั่นนำ้ามันทหาร (บางจาก)

2527 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตใิ ห้ตั้งบริษัท บางจากฯ ในเดือนมิถุนายน ก่อนจะจดทะเบียนนิติบุคคล
จัดตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด วันที่ 8 พฤศจิกายน โดยมี เรืออากาศโท
ศุลี มหาสันทนะ ผู้ผลักดันให้แยกโรงกลั่นนำ้ามันบางจาก ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมการพลังงานทหาร
ภายใต้การดูแลของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งเดิมมีการบริหารแบบราชการ
ให้มีรูปแบบการบริหารแบบเอกชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแยกออกมาเป็น บริษัท
บางจากปิโตรเลียม
2528 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด เริ่มดำาเนินธุรกิจการกลั่นและบริหารงานในรูปแบบบริษัท
เอกชน มีพนักงานจำานวน 232 คน (ธ.ค.)
2530 ก่อสร้างอาคารที่ทำาการกรมการพลังงานทหาร อาคาร ๑
2533 ก่อตั้งสมาคมภริยาสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่มา http://ded.mod.go.th
http://npdc.mod.go.th
https://www.bangchak.co.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/ปตท.
https://th.wikipedia.org/wiki/ศุลี_มหาสันทนะ
http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1674
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/063/1839.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/190/163.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/093/26.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/184/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/057/1.PDF
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18107

