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Cover Story

รฐัไฟเขยีวผลติไฟฟาพลงัน้ำโขง
ดงึเอกชนลงทนุ 2 แสนลานบาท

โ ครงการผลติไฟฟาพลงัน้ำสองแหงรวมกำลงัการผลติ
2,951 เมกะวัตต ใชเงินลงทุนเกือบ 2 แสนลาน
ใกลเปนจรงิ จากการที ่พพ.ศกึษาจดัทำรายงานกอน
รายงานความเหมาะสมและรายงานสิ่งแวดลอม

เบือ้งตน  โครงการเดนิหนาเตม็ตวัหลงัการอนมุตัหิลกัการ
จากคณะรฐัมนตร ีและรมว.ตางประเทศของไทยเซน็ MOU กบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โยนเอกชนศึกษา
ความเปนไปไดแลว
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วนัที ่9 กมุภาพนัธ 2548
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วนัที ่ 3 พฤษภาคม 2550
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วนัที ่24 - 25 กนัยายน 2550
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วนัที ่ 4 - 9 ตลุาคม 2550
⌫⌫   

 ⌫⌫ 
  ⌫ ⌫  ⌫

วนัที ่11 - 14  กมุภาพนัธ 2551
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วนัที ่11 มนีาคม 2551
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วนัที ่11 มนีาคม 2551
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วนัที ่ 25 มนีาคม 2551
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วนัที ่26 มนีาคม 2551
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การดำเนนิงานโครงการ
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แมรัฐบาลจะอนุมัติใหทำการโครงการศึกษาความ
เปนไปไดของทั้งสองโครงการ และไดลงนามบันทึกความเขา
ใจเพื่อความรวมมือดานการพัฒนาไฟฟาพลังน้ำแมน้ำโขง
แตโครงการขนาดใหญที่มีการลงทุนนับแสนลานบาทนั้น
ตองไดรบัการสนบัสนนุจากทกุฝายจงึจะสามารถดำเนนิการ
ใหเปนจริงได 


