มติคณะกรรมการนโยบายพล ังงานแห่งชาติ
ครงที
ั้ ่ 9/2543 (ครงที
ั้ ่ 79)
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 28 ก ันยายน พ.ศ. 2543 เวลา 9.30 น.
ั ไมตรี (หล ังใน) ทาเนียบร ัฐบาล
ณ ตึกสนติ

ื้ ขายไฟฟ้ ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. ความคืบหน ้าในการเจรจาซอ
2. ความคืบหน ้าการดาเนินงานแผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้ า
ราชบุร ี
3. แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2543-2554 (PDP 99-02)
ื้ เพลิง
4. สถานการณ์ราคาน้ามันเชอ
5. ความคืบหน ้าการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาราคาน้ ามันที่
เพิม
่ สูงขึน
้
ื้ เพลิงสาหรับชาวประมงในเขตต่อเนือ
6. โครงการจาหน่ายน้ามันเชอ
่ ง
ิ
7. ความเห็นเกีย
่ วกับการผ่อนปรนข ้อกาหนดคุณภาพน้ามันดีเซลและเบนซน
8. ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ...
9. แผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้ ตลาด
ื้ ขายไฟฟ้ า
กลางซอ
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
10.
การสง่ เสริมนโยบายการรับซอ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟ้ าราชบุร ี
11.
ร่างสญ
12.
การปรับโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. กับ บริษัท ไตร
13.
การกาหนดราคาซอ
เอนเนอจี้ จากัด

ั พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
นายศุภชย
นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ แทน
เลขาธิการคณะกรรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

้ื ขายไฟฟ้าก ับสาธารณร ัฐประชาชนจีน
เรือ
่ งที่ 1 ความคืบหน้าในการเจรจาซอ
สรุปสาระสาค ัญ

1. รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได ้ร่วมกันลงนามในบันทึกความ
ื้ ไฟฟ้ าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทัง้ สองฝ่ ายจะสง่ เสริม
เข ้าใจเรือ
่ งการรับซอ
และร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพือ
่
จาหน่ายให ้แก่ประเทศไทยจานวน 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 ต่อมา เมือ
่ วันที่
21 มีนาคม 2543 คณะผู ้แทนบริษัทไฟฟ้ าแห่งรัฐและการไฟฟ้ ายูนนานของ
ื้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได ้มาเยือนไทย เพือ
่ หารือในรายละเอียดของการรับซอ
ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(สพช.) ซงึ่ ทัง้ 2 ฝ่ าย ได ้ข ้อสรุปของผลการ
หารือทีส
่ าคัญ คือ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ายูนนานจิงหงจะเป็ นโครงการแรกขนาด
1,500 เมกะวัตต์ ทีส
่ าธารณรัฐประชาชนจีน จะสง่ มอบไฟฟ้ าให ้ไทยในปี 2556 และ
โครงการทีเ่ หลืออีก 1 โครงการในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
จะสง่ มอบไฟฟ้ าให ้ไทยในปี 2557 ทัง้ นี้ กฟผ. จะบรรจุโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ายูน
นานจิงหง และโครงการทีเ่ หลือไว ้ในแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าในระยะยาวฉบับ
ใหม่
ื้ ขายไฟฟ้ าไทย-จีน ได ้มีการประชุมร่วมกันเป็ นครัง้ แรก เมือ
2. คณะกรรมการซอ
่ วันที่
4-5 กันยายน 2543 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
สาระสาคัญของผลการประชุมสรุปได ้ดังนี้
2.1 ได ้มีการเน ้นย้าถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ าในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทีไ่ ด ้ตกลงกันไว ้แล ้วในเดือนมีนาคม 2543
2.2 การหารือถึงความตกลงในการลงทุนก่อสร ้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ายูนนานจิ
งหง และได ้ลงนามในความตกลงเรือ
่ ง "การร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังน้ ายูนนานจิงหงระหว่างกลุม
่ ผู ้ลงทุนไทย-จีน" เมือ
่ วันที่ 5 กันยายน
2543
้
2.3 การตกลงทีจ
่ ะใชระบบสายส
ง่ ขนาด 500 kV DC แบบวงจรเดีย
่ ว (Single Pole)
่
เพือ
่ สงไฟฟ้ าจานวน 1,500 เมกะวัตต์ จากโครงการแรก ในปี 2556 และเพิม
่ เป็ น
3,000 เมกะวัตต์ เพือ
่ สง่ ไฟฟ้ าอีก 1 โครงการ ในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต์ แบบสอง
วงจร (Bi Pole) ในปี 2557 โดยแนวสายสง่ จากจีนมาไทยจะผ่านพืน
้ ทีข
่ อง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และมีสถานีจด
ุ เปลีย
่ น
กระแสไฟฟ้ า (Coverter Station) อยูใ่ นอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ื้ ขายไฟฟ้ าในตลาด
2.4 เห็นชอบให ้โรงไฟฟ้ าพลังน้ ายูนนานจิงหง เข ้าร่วมการซอ
ื้ ขายไฟฟ้ า
Power Pool ของไทย โดยต ้องอยูบ
่ นหลักการของการแข่งขันด ้านการซอ
อย่างยุตธิ รรม ทัง้ นีฝ
้ ่ ายไทยได ้เสนอทางเลือกให ้พิจารณา 2 ทางคือ ให ้โรงไฟฟ้ า
ื้ ขายในตลาด Power Pool ของไทย โดยตรง
พลังน้ ายูนนานจิงหง สง่ ไฟฟ้ าเข ้าไปซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าผ่านบริษัทผู ้ค ้าไฟฟ้ า (Energy Trader Company)
หรือให ้ซอ
2.5 เห็นชอบกับแผนงานเบือ
้ งต ้นของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ ายูนนานจิงหงทีจ
่ ะ
ึ ษาความเป็ นไปได ้ของระบบสายสง่ การ
ดาเนินการในระยะต่อไป ได ้แก่ การศก
ั ญาด ้านการปฏิบัตก
ื้ ขายไฟฟ้ า
ปรับปรุงสญ
ิ าร ข ้อตกลงทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการซอ

ึ ษาความเป็ นไปได ้ของโครงการฯ รวมทัง้ การจัดเตรียมและเริม
การศก
่ งานก่อสร ้าง
โรงไฟฟ้ าฯ อย่างเป็ นทางการ ในปี 2549 เพือ
่ ให ้โครงการฯสามารถสง่ มอบไฟฟ้ าให ้
ไทยได ้ทันตามกาหนดในปี 2556
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 2 ความคืบหน้าการดาเนินงานแผนระดมทุนจากภาคเอกชนใน
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ
่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ได ้มีมติเห็นชอบแผน
ระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้ าราชบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวได ้
กาหนดให ้แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการ
โรงไฟฟ้ าราชบุร ี (คณะกรรมการดาเนินการฯ) ซงึ่ มีนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็ น
ประธาน ประกอบด ้วย ผู ้แทนจากกระทรวงการคลัง สานักงานอัยการสูงสุด สานัก
นายกรัฐมนตรี บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด และผู ้แทนจากการไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็ นกรรมการ เพือ
่ ทาหน ้าทีก
่ ากับดูแลการประเมิน
ิ
ราคาทรัพย์สนที่ กฟผ. จะขายให ้บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จากัด กาหนดอัตราค่า
ื้ จากบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุร ี จากัด กากับดูแลการจัดทา
ไฟฟ้ าที่ กฟผ. จะรับซอ
ั ญาทุกฉบับ กาหนดราคาหุ ้น จานวนหุ ้น และวิธก
สญ
ี ารขายหุ ้นของบริษัทราชบุรโี ฮ
ลดิง้ ให ้กับประชาชนและพนักงาน กฟผ.
2. คณะกรรมการดาเนินการฯ ในการประชุมเมือ
่ วันที่ 20 กันยายน 2543 ได ้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบจานวนหุ ้น วิธก
ี ารขายหุ ้น วิธก
ี ารกาหนดราคาหุ ้น และชว่ งราคาหุ ้น
(Price Range) ของบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และได ้นาเสนอ
มติคณะกรรมการดาเนินการฯ ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม เมือ
่ วันที่ 21
กันยายน 2543 ซงึ่ คณะกรรมการ กฟผ. ได ้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
ดาเนินการฯ แล ้ว ดังนี้
2.1 จานวนหุ ้นสามัญของบริษัทราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ทัง้ หมดเท่ากับ 1,450
ล ้านหุ ้น จานวนหุ ้นทีจ
่ ะเสนอขายให ้แก่ประชาชนทัว่ ไปเท่ากับ 580 ล ้านหุ ้น โดยมี
โครงสร ้างการจัดจาหน่ายและการกระจายหุ ้นคือ ให ้มีการกระจายหุ ้นสว่ นหนึง่ ให ้แก่
ประชาชนทัว่ ประเทศ (Nationwide) ชาระเงินผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) และสว่ นทีเ่ หลือให ้กระจายหุ ้นผ่านทางผู ้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Lead Underwriter) ผู ้ร่วมการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย (Co-Lead Underwriter) และผู ้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (CoManager) ทัง้ นี้ ให ้กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทราชบุรโี ฮลดิง้ ฯ

2.2 วิธก
ี ารกาหนดราคาหุ ้นทีเ่ สนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครัง้ แรก จะใชวิ้ ธ ี Bookbuilding กับ นักลงทุนสถาบันการเงิน
2.3 ชว่ งราคาหุ ้นเพือ
่ ทา Book-building ราคาหุ ้นละ 13-15 บาท
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 3 แผนพ ัฒนากาล ังผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2543-2554 (PDP 99-02)
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ
่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 ได ้เห็นชอบแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542-2554 ฉบับ
ปรับปรุง (PDP 99-01 ฉบับปรับปรุง) ตาม ข ้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ และได ้มอบหมายให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. ชว่ งปี พ.ศ. 2542-2554
เป็ นระยะๆ เนือ
่ งจากภาวะเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง และให ้ กฟผ. รับไป
ึ ษาเกณฑ์กาหนดปริมาณสารองการผลิตไฟฟ้ าของประเทศทีเ่ หมาะสมต่อไป
ศก
2. ในชว่ งปี 2542 โครงการโรงไฟฟ้ าหลายโครงการได ้ถูกชะลอออกไป และไม่
เป็ นไปตามแผนฯ ชุดเดิม (PDP 99-01 ฉบับปรับปรุง) ประกอบกับการปิ โตรเลียม
แห่งประเทศไทย (ปตท.) ได ้จัดทาแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติชด
ุ ใหม่ ขณะนีค
้ วาม
้
ต ้องการใชไฟฟ้
าของประเทศยังอยูร่ ะดับใกล ้เคียงกับค่าพยากรณ์ความต ้องการ
ื้ ไฟฟ้ าจาก
ไฟฟ้ ากรณีเศรษฐกิจฟื้ นตัวปานกลาง รวมทัง้ สถานการณ์การรับซอ
โรงไฟฟ้ าเอกชนยังไม่แน่นอน กฟผ. จึงได ้ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ า PDP
้
99-01 ใหม่เป็ น PDP 99-02 โดยใชแผนการก่
อสร ้างโรงไฟฟ้ าใหม่ตามเดิม แต่
เปลีย
่ นแปลงกาหนดแล ้วเสร็จของโรงไฟฟ้ าตามผลความก ้าวหน ้าของการก่อสร ้าง
และเปลีย
่ นแปลงกาหนดจ่ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าเอกชนตามทีร่ ้องขอ ซงึ่
คณะกรรมการ กฟผ. ได ้อนุมัตแ
ิ ล ้ว
3. สาระสาคัญของแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. พ.ศ. 2543-2554 (PDP
99-02) สรุปได ้ดังนี้
3.1 โครงการต่างๆ ทีบ
่ รรจุอยูใ่ นแผนฯ ฉบับนี้ (PDP 99-02) เป็ นตัวโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ ชุดเดิม (PDP 99-01 ฉบับปรับปรุง) ซงึ่ คณะรัฐมนตรีได ้ให ้ความ
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าแล ้ว ได ้แก่
เห็นชอบ โดยเฉพาะโครงการที่ กฟผ. ได ้ทาสญ
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power
โครงการรับซอ
Producers : IPPs) 7 โครงการ จานวน 5,943.5 เมกะวัตต์ ในชว่ งปี 2543-2550
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producers :
โครงการรับซอ

ื้ ไฟฟ้ าจากสาธารณรัฐ
SPPs) 1,958.4 เมกะวัตต์ ในชว่ งปี 2539-2546 โครงการรับซอ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 3,300 เมกะวัตต์ ในชว่ งปี 2549-2551 ทัง้ นี้ เนือ
่ งจาก
แผนฯ ฉบับนี้ (PDP 99-02) ใชค่้ าพยากรณ์ความต ้องการไฟฟ้ าชุดกรณีเศรษฐกิจฟื้ น
้
ตัวปานกลาง (MER) ซงึ่ เป็ นชุดเดียวกันกับทีใ่ ชในแผนฯ
ชุดเดิม (PDP 99-01 ฉบับ
ปรับปรุง)
3.2 โครงการทีม
่ ก
ี ารเลือ
่ นกาหนดจ่ายไฟฟ้ าออกไปจากแผนฯ เดิม ได ้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPPs) ได ้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าอิสระ (ประเทศไทย)
จากัด เลือ
่ นจากเดือนกันยายน 2542 เป็ น เดือนมิถน
ุ ายน 2543, บริษัท อิสเทิรน
์
เพาเวอร์ จากัด เลือ
่ นจากเดือนมกราคม 2545 เป็ นเดือนกรกฎาคม 2545, บริษัท
ยูเนียนเพาเวอร์ดวี ล
ี อปเมนต์ จากัด เครือ
่ งที่ 1 และ 2 เลือ
่ นจากเดือนตุลาคม 2545
และมกราคม 2546 เป็ นเดือนตุลาคม 2546 และมกราคม 2547, บริษัท กัลฟ์
ั่ จากัด เครือ
เพาเวอร์เจนเนอเรชน
่ งที่ 1 และ 2 เลือ
่ น จากเดือนตุลาคม 2545 และ
เมษายน 2546 เป็ นเดือนตุลาคม 2546 และเมษายน 2547, และโครงการโรงไฟฟ้ า
ราชบุร ี กาลังผลิตรวม 3,645 เมกะวัตต์ เลือ
่ นออกไปประมาณ 1 ปี โดยปั จจุบันเริม
่
เดินเครือ
่ งโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมชุดที่ 1 กังหันแก๊สชุดที่ 1-2 แล ้ว และคาดว่า
จะเดินเครือ
่ งได ้เต็มทีท
่ งั ้ โครงการประมาณเดือนตุลาคม 2544
3.3 ได ้เปลีย
่ นแปลงกาหนดจ่ายไฟฟ้ าตามแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท.
ชุดใหม่ คือ เลือ
่ นโครงการแหล่งก๊าซใหม่จากฝั่ งตะวันออกในบริเวณโครงการพัฒนา
ี (Joint Development Area : JDA) จากปี 2550 เป็ นปี 2553
ร่วมไทย-มาเลเซย
4. เนือ
่ งจากความต ้องการไฟฟ้ าในปี 2543 ได ้ขยายตัวเพิม
่ ขึน
้ เฉลีย
่ ในอัตราร ้อยละ
7.3 ตามการ ขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับมีการชะลอบางโครงการ
ออกไป จึงทาให ้กาลังผลิตไฟฟ้ าสารองในปี 2543 ซงึ่ คาดว่าจะสูงถึงร ้อยละ 43.5
ลดลงเหลือร ้อยละ 19.1 และทาให ้กาลังผลิตไฟฟ้ าสารองในปี อน
ื่ ๆ ตา่ กว่าประมาณ
การทีไ่ ด ้จัดทาไว ้ในแผนฯ ชุดเดิม (99-01 ฉบับปรับปรุง)
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ และมอบหมายให ้ กฟผ. เสนอแนวทางฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม
จากผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ จากโรงไฟฟ้ าบางปะกงในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้
ให ้รับไปพิจารณาถึงการตัง้ โรงไฟฟ้ าในภาคอีสานเพือ
่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ด ้วย

ื้ เพลิง
เรือ
่ งที่ 4 สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ
สรุปสาระสาค ัญ
1. ราคาน้ ามันดิบในเดือนกันยายนได ้เพิม
่ ขึน
้ 3.5 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล แม ้ว่า
ประเทศในกลุม
่ โอเปคจะตกลงเพิม
่ ปริมาณการผลิต 800,000 บาร์เรลต่อวัน แต่
ตลาดน้ ามันดิบก็ยังตึงตัว เพราะความต ้องการน้ ามันเพิม
่ ขึน
้ ในอัตราทีส
่ งู กว่าอัตราการ

ผลิตน้ ามันดิบ ประธานาธิบดีคลินตันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได ้ประกาศให ้มีการ
นาน้ ามันสารองทางยุทธศาสตร์ออกมาใชจ้ านวน 30 ล ้านบาร์เรล โดยมีวต
ั ถุประสงค์
ทีจ
่ ะให ้ราคาน้ ามันอ่อนตัวลง และเพือ
่ กลั่นเป็ นน้ ามันสาเร็จรูปเก็บสารองไว ้สาหรับฤดู
หนาว ซงึ่ สง่ ผลให ้ราคาน้ ามันดิบอ่อนตัวลง ในระดับ 1 - 2 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
ราคาน้ ามันดิบ ณ วันที่ 25 กันยายน 2543 อยูใ่ นระดับ 29 - 32 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล
2. ราคาน้ ามันสาเร็จรูปในเดือนกันยายนมีความผันผวนค่อนข ้างสูง เนือ
่ งจากปริมาณ
สารองน้ ามัน ทางการค ้าในสงิ คโปร์และญีป
่ นอยู
ุ่
ใ่ นระดับตา่ และเกิดสภาวะตึงตัวจาก
่ มแซมของโรงกลั่นหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ในชว่ งครึง่ หลังของเดือนราคา
การปิ ดซอ
ื้ ลดลง ประกอบกับค่าการกลั่นทีส
น้ ามันสาเร็จรูปลดลงเนือ
่ งจากปริมาณการซอ
่ งู ทา
ให ้โรงกลั่นในภูมภ
ิ าคนีเ้ พิม
่ ปริมาณการผลิตขึน
้ นอกจากนีไ้ ด ้เริม
่ มีการสง่ ออกจาก
ิ ออกเทน 95 ก๊าด ดีเซล และเตา ณ วันที่
อินเดีย ไทย และญีป
่ น
ุ่ ราคาน้ามันเบนซน
25 กันยายน อยูใ่ นระดับ 31.8, 40.6, 36.8 และ 26.2 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
ตามลาดับ
3. ราคาขายปลีกในเดือนกันยายน ราคาน้ามันดีเซลปรับลดลง 1 ครัง้ จานวน 25
สตางค์/ลิตร หลังจากนัน
้ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได ้ปรับราคา
น้ ามันดีเซลขึน
้ รวม 1.0 บาท/ลิตร บางจากปรับขึน
้ รวม 1.3 บาท/ลิตร และผู ้ค ้า
ิ ไม่มก
เอกชนปรับขึน
้ รวม 1.2 บาท/ลิตร สว่ นราคาน้ามันเบนซน
ี ารเปลีย
่ นแปลง โดย
ื้ เพลิง ณ วันที่ 26 กันยายน 2543 น้ ามันเบนซน
ิ ออกเทน 95,
ราคาขายปลีกน้ ามันเชอ
91 และดีเซลหมุนเร็วอยูท
่ รี่ ะดับ 16.49, 15.49 และ 14.48 บาท/ลิตร ตามลาดับ
สาหรับราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็วของบางจาก และ ปตท. ตา่ กว่าผู ้ค ้าน้ ามันอืน
่ อยู่ 11
้
และ 20 สตางค์/ลิตร ตามลาดับ โดย ปตท. ได ้ใชนโยบายตรึ
งราคาขายปลีก ทาให ้
ค่าการตลาดของผู ้ค ้าน้ามันอยูใ่ นระดับตา่ มากหรือขาดทุน ทางกลุม
่ ผู ้ค ้าน้ามันจึงได ้มี
ื
หนังสอถึงประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค) เพือ
่ ขอหารือกับฝ่ ายรัฐ
4. จากราคาน้ ามันในตลาดโลกทีป
่ รับตัวสูงขึน
้ และผู ้ค ้าได ้ชะลอการปรับราคาขาย
ปลีกน้ ามันในประเทศไว ้ ทาให ้ค่าการตลาดในเดือนสงิ หาคมถึงกลางเดือนกันยายน
ลดตา่ ลงมากจนอยูใ่ นระดับติดลบ ค่าการตลาดเฉลีย
่ ของทุกผลิตภัณฑ์ในเดือน
กันยายนอยูใ่ นระดับติดลบที่ 0.05 บาท/ลิตร และผลจากราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็วใน
ตลาดโลกได ้ปรับตัวสูงขึน
้ กว่าราคาน้ ามันดิบ ทาให ้ค่าการกลั่นในเดือนกันยายนอยูใ่ น
ระดับสูงโดยเคลือ
่ นไหวในระดับ 5 - 6 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล (1.3 - 1.6 บาท/
ลิตร) เฉลีย
่ อยูท
่ ี่ 1.19 บาท/ลิตร
5. นักวิเคราะห์ด ้านน้ามันได ้วิเคราะห์วา่ ปริมาณน้ ามันในตลาดจะไม่เพียงพอกับความ
้ เ่ พิม
ต ้องการใชที
่ ขึน
้ ในฤดูหนาว แต่มค
ี วามเป็ นไปได ้ทีป
่ ระเทศในกลุม
่ โอเปคจะเพิม
่
ปริมาณการผลิต เพือ
่ หยุดการเพิม
่ ขึน
้ ของราคาน้ ามันดิบ และคาดว่าราคาน้ ามันดิบเบ
รนท์ ณ ไตรมาสสุดท ้ายจะอยูใ่ นระดับทีส
่ งู กว่า 25 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล สาหรับ
ิ จะปรับลงตามความต ้องการทีจ
ราคาน้ ามันเบนซน
่ ะลดลง แม ้ว่าความต ้องการใชน้ ้ามัน
เพือ
่ ความอบอุน
่ (ก๊าด และดีเซล) ทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ จะสง่ ผลให ้ราคาน้ามันประเภท
ดังกล่าวเพิม
่ สูงขึน
้ แต่ระดับของราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็วทีเ่ กิน 40 เหรียญสหรัฐฯต่อ

บาร์เรล จะจูงใจให ้โรงกลั่นเพิม
่ ปริมาณการผลิต จึงคาดว่าราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว
ในปลายปี นจ
ี้ ะไม่เกิน 45 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล สาหรับราคาขายปลีกของไทย
ิ มีแนวโน ้มปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก สว่ นราคาน้ามันดีเซล
ราคาน้ ามันเบนซน
ในไตรมาสสุดท ้าย คาดว่าจะเคลือ
่ นไหวในระดับ 15 - 16 บาท/ลิตร
มติของทีป
่ ระชุม
ื้ เพลิง
1. รับทราบสถานการณ์ราคาน้ามันเชอ
2. มอบหมายให ้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค) ตอบ
ื กลุม
ี้ จงว่ารัฐบาลยังคงนโยบายการค ้าเสรี โดย
หนังสอ
่ ผู ้ค ้า น้ ามัน เพือ
่ ชแ
ื้ เพลิง
ไม่ได ้มีการเข ้าไปแทรกแซงการกาหนดราคาน้ ามันเชอ

เรือ
่ งที่ 5 ความคืบหน้าการดาเนินการตามมติคณะร ัฐมนตรีเพือ
่ แก้ไขปัญหา
้
ราคานา้ ม ันทีเ่ พิม
่ สูงขึน
รายงานความก ้าวหน ้าในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ 5 ตุลาคม
2542 จนถึงปั จจุบันเกีย
่ วกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ ามันทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้
ของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องซงึ่ มีความก ้าวหน ้าเพิม
่ เติมในแต่ละมาตรการ สรุป
สาระสาคัญได ้ดังนี้
1. มาตรการอนุร ักษ์พล ังงาน มีความก ้าวหน ้าดังนี้
1.1 การดาเนินการอนุร ักษ์พล ังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม รวมทงั้
อาคาร ของร ัฐ กรมพัฒนาและสง่ เสริมพลังงาน ในฐานะฝ่ ายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการกากับดูแลแผนงานภาคบังคับ และมีหน ้าทีก
่ ากับดูแลการอนุรักษ์
พลังงานในโครงการโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม รวมทัง้ อาคารของรัฐ ได ้มีการ
อนุมัตเิ งินกองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพือ
่ เป็ นค่าใชจ่้ ายสาหรับการ
ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐ รวมเป็ นเงิน 491.33 ล ้านบาท นอกจากนี้
ึ ษาการดาเนินการกับเครือ
ได ้อนุมัตเิ งินกองทุนฯเพือ
่ ว่าจ ้างศก
่ งปรับอากาศเก่าทีถ
่ ก
ู
ถอดออกและการตรวจสอบการดาเนินงานของตัวแทนดาเนินการ รวมเป็ นเงิน 2 ล ้าน
บาท สว่ นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได ้มีการอนุมัตเิ งินกองทุนฯ เพือ
่ เป็ น
ค่าใชจ่้ ายในการอนุรักษ์พลังงาน รวมเป็ นเงิน 237.71 ล ้านบาท นอกจากนีไ้ ด ้มีการ
อนุมัตเิ งินกองทุนฯ เพือ
่ เร่งรัดให ้กระทรวง/ทบวง และหน่วยงานต่างๆ ดาเนินการ
อนุรักษ์พลังงานในโครงการเร่งด่วน (Fast Track) ให ้แก่ทบวงมหาวิทยาลัย
ึ ษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกองทัพเรือแล ้ว รวมเป็ นเงิน 15.4 ล ้าน
กระทรวงศก
บาท และ ยังมีอาคารสว่ นราชการยืน
่ ขอรับการสนับสนุนอีกจานวน 3 ราย คือ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล ้า การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค และโรงพยาบาลอุดรธานี จานวน
เงิน 34.53 ล ้านบาท และอยูร่ ะหว่างการจัดทาข ้อเสนออีกจานวน 15 ราย จานวนเงิน
45 ล ้านบาท
1.2 การอนุร ักษ์พล ังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)ประกอบด ้วย โครงการของกรมสง่ เสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จานวน 3

โครงการ คือ 1) โครงการลดต ้นทุน อุตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดย่อมและ
สนับสนุนฐานการผลิตเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (โครงการลดต ้นทุน SMEsชดเชยอัตราดอกเบีย
้ ) ซงึ่ ขณะนี้ กสอ. ขอชะลอโครงการฯ ไว ้ก่อนเพือ
่ รอแนวทางที่
ั เจนของโครงการทดสอบนาร่องก่อนจัดทาข ้อเสนอมาใหม่อก
ชด
ี ครัง้ 2) โครงการ
ี่ วชาญการบริหารการจัดการพลังงานแก่โรงงาน
ปรึกษาแนะนาและสร ้างผู ้เชย
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได ้ผ่านการพิจารณาข ้อเสนอโครงการ
เบือ
้ งต ้นจากคณะอนุกรรมการกากับดูแลแผนงานสนับสนุนแล ้ว เมือ
่ วันที่ 19 กันยายน
2543 และ 3) โครงการกระตุ ้นให ้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการปรับปรุงข ้อเสนอโครงการเบือ
้ งต ้นให ้
สมบูรณ์กอ
่ นจะนาเสนอคณะอนุกรรมการกากับดูแลแผนงานสนับสนุนพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ มีโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกจานวน 3 โครงการ คือ
โครงการสนับสนุนการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและ
้
โครงการสาธิตการปรับเปลีย
่ นเครือ
่ งปรับอากาศขนาดใหญ่ทใี่ ชสาร
CFCs เป็ นสารทา
ความเย็น ซงึ่ ทัง้ 2 โครงการได ้ผ่านการพิจารณาข ้อเสนอโครงการจาก
คณะอนุกรรมการกากับดูแลแผนงานภาคความร่วมมือแล ้วเมือ
่ วันที่ 19 กันยายน
2543 สว่ นโครงการติดตัง้ หม ้อไอน้าสาหรับเตาเผากากอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได ้แจ ้งว่าโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสานักงาน
นโยบายและแผนสงิ่ แวดล ้อมซงึ่ อาจมีผลกระทบต่องบประมาณ จึงขอนาโครงการฯ
ั เจนก่อน
กลับไปทบทวน เพือ
่ รอข ้อสรุปทีช
่ ด
่ เสริมการใชเ้ ชอ
ื้ เพลิงทีส
1.3 โครงการสง
่ ะอาด คณะอนุกรรมการกากับดูแล
้
แผนงาน ภาคความร่วมมือได ้พิจารณาข ้อเสนอโครงการสาธิตการใชงานรถโดยสาร
ประจาทางไฮบริดทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยไฟฟ้ าของกรมควบคุมมลพิษแล ้วเมือ
่ วันที่ 19
กันยายน 2543 และมีมติเห็นชอบให ้กรมควบคุมมลพิษจัดทารายละเอียดของ
โครงการฯ เพิม
่ เติมก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให ้การสนับสนุนต่อไป
1.4 โครงการปร ับแต่งเครือ
่ งยนต์เพือ
่ ประหย ัดพล ังงาน (Tune-up) โดยการ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จะเริม
่ ให ้บริการปรับแต่งเครือ
่ งยนต์ระยะที่ 1 ใน
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2543 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะตัง้
ศูนย์บริการประชาชนทัว่ ไปทีก
่ รมการขนสง่ ทางบก และจะมีศน
ู ย์บริการเคลือ
่ นที่
เพือ
่ ให ้บริการกับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 แห่งๆ ละ ประมาณ 10 วัน
และในระยะที่ 2 จะขยายการให ้บริการตามภูมภ
ิ าคต่างๆ ทั่วประเทศ 16 จังหวัด รวม
จุดบริการ 60 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี คาดว่าจะให ้บริการรถยนต์ได ้อย่างน ้อย 49,000
คัน
1.5 โครงการรณรงค์ในว ันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) คณะรัฐมนตรีได ้มีมติ
เมือ
่ วันที่ 19 กันยายน 2543 เห็นชอบให ้คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจร่วมรณรงค์ในวันคาร์ฟรีเดย์ในวันที่ 22 กันยายน 2543 โดยการ
่ การใชรถที
้
ปรับเปลีย
่ นวิธก
ี ารเดินทางในแนวทางทีป
่ ระหยัด เชน
ม
่ ข
ี นาดเล็กและ ไม่
้
เปลืองน้ามัน หรือเดินทางโดยรถสาธารณะ หรือจักรยาน หรืออาจใชวิ้ ธก
ี ารใชรถ
ร่วมกัน (Car Pool) เพือ
่ ให ้เกิดการประหยัดน้ามัน ผลการดาเนินโครงการดังกล่าว
พบว่า การจราจรบนถนนเบาบางลงกว่าวันปกติทวั่ ไป ร ้อยละ 5-10 สว่ นบนทางด่วน

เบาบางลงร ้อยละ 15-20 และจากการตรวจวัดปริมาณมลพิษ 2 ตัวหลัก โดยกรม
ควบคุมมลพิษ พบว่าในชว่ งเวลา 7.00-24.00 น. ปริมาณมลพิษรวมเมือ
่ เปรียบเทียบ
กับในวันที่ 21 กันยายน 2543 ลดลงร ้อยละ 9 โดยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง
้ การรถสาธารณะ
ร ้อยละ 2 และฝุ่ นละอองขนาดเล็กลดลงร ้อยละ 16 สาหรับการใชบริ
้ การรถ ขสมก. เพิม
เมือ
่ เทียบกับวันที่ 21 กันยายน 2543 พบว่ามีผู ้ใชบริ
่ ขึน
้ 193,000
้ การรถไฟชานเมืองเพิม
คน คิดเป็ นร ้อยละ 7 ผู ้ใชบริ
่ ขึน
้ 21,500 คน คิดเป็ นร ้อยละ 36
้ การรถไฟฟ้ าบีทเี อสเพิม
และผู ้ใชบริ
่ ขึน
้ 24,868 คน คิดเป็ นร ้อยละ 15
่ งสอน การไฟฟ้ า
1.6 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จ ังหว ัดแม่ฮอ
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได ้รับอนุมัตเิ งินจากกองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการ
อนุรักษ์พลังงานในวงเงิน 168 ล ้านบาท ในการจัดสร ้างโรงไฟฟ้ าระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 500 กิโลวัตต์ โดยจะดาเนินการก่อสร ้างในเขตอาเภอเมือง
่ งสอน บนพืน
จังหวัดแม่ฮอ
้ ทีข
่ นาด 18,000 ตารางเมตร ใกล ้โรงไฟฟ้ าดีเซลของ
้ นทีศ
ึ ษาและอบรม
กฟผ. เพือ
่ เสริมการผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าดีเซล รวมทัง้ จะใชเป็
่ ก
ึ ษา นักวิชาการ นักธุรกิจ เพือ
นักศก
่ รองรับการขยายตัวด ้านเซลล์แสงอาทิตย์ใน
อนาคต
ิ ธิภาพพล ังงาน กองทุนเพือ
1.7 โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสท
่ สง่ เสริม
การอนุรักษ์ พลังงานได ้อนุมัตใิ ห ้สมาคมพัฒนาคุณภาพสงิ่ แวดล ้อม (ประเทศไทย)
ิ ธิภาพพลังงานซงึ่ ประกอบด ้วยโครงการ
ดาเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยี ประสท
ี งใหม่ และ
จัดตัง้ ศูนย์สาธิต 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร อยุธยา พิษณุโลก และเชย
จัดทีมรถนิทรรศการสาธิตเคลือ
่ นทีไ่ ปอีก 22 จังหวัด รวมทัง้ การจัดหาพืน
้ ทีใ่ นจังหวัด
กาญจนบุร ี เพือ
่ จัดตัง้ ค่ายฝึ กอบรมถาวรด ้านวิทยาศาสตร์และพลังงาน สาหรับศูนย์
ิ ธิภาพพลังงานในกรุงเทพฯ ได ้จัดสร ้างทีช
ั ้ 1 อาคาร
สาธิตเทคโนโลยีประสท
่ น
สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการได ้ใน
เดือนตุลาคม ศกนี้
2. มาตรการลดราคานา้ ม ัน ประกอบด ้วย
ิ และดีเซลให ้แก่เกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชก
ิ ธนาคาร
2.1 ปตท. ได ้ลดราคาน้ ามันเบนซน
เพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0.25 บาทต่อลิตร และลดราคาน้ามันหล่อลืน
่
อีกลิตรละ 2.00 บาท เป็ นการชวั่ คราวตัง้ แต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2543 และจะ
พิจารณาขยายเวลาต่อไปอีก นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได ้เสนอ
มาตรการชว่ ยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากราคาน้ามันดีเซลทีส
่ งู ขึน
้ ซงึ่ ได ้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล ้วเมือ
่ วันที่ 19 กันยายน 2543 ทัง้ นีจ
้ ะให ้ความ
ชว่ ยเหลือแก่เกษตรกรรายครัวเรือนทีส
่ งั กัดสถาบัน/องค์กรเกษตรกรทีเ่ ป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
โดยชดเชยให ้ครัวเรือนละ 15 ลิตรต่อเดือน ในอัตราลิตรละ 3 บาท เป็ นระยะเวลา 3
เดือน ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2543
2.2 ปตท. ได ้ขยายระยะเวลาขายน้ามันราคาถูกให ้แก่กลุม
่ ประมงผ่านจุดจ่าย 100
ิ้ ปี 2543 โดยให ้สว่ นลดลิตรละ 0.60 บาท นอกจากนี้
แห่ง จนถึง สน
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว่ ยเหลือเกษตรกรได ้อนุมัตเิ งินจ่ายขาดวงเงิน
้
321 ล ้านบาท ให ้กับกรมประมงเพือ
่ ใชชดเชยการขาดทุ
นของกลุม
่ ผู ้ประกอบการ

ประมงโดยการลดราคาให ้ในอัตราลิตรละไม่เกิน 3 บาท ให ้กับเรือขนาดความยาวเกิน
กว่า 14 เมตร แต่ไม่เกิน 18 เมตร เป็ นระยะเวลา 4 เดือน นับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กันยายน
2543 เป็ นต ้นมา โดยเปิ ดรับสมัครสถานีบริการจาหน่ายน้ ามันภายใต ้การควบคุมดูแล
ื้ น้ ามัน
ขององค์การสะพานปลา และตัง้ แต่วันที่ 1-19 กันยายน 2543 มีการสงั่ ซอ
ดีเซลจาก ปตท. ผ่านองค์การสะพานปลาแล ้ว จานวน 7.904 ล ้านลิตร
2.3 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 5 กันยายน 2543 เห็นชอบในหลักการให ้ชดเชย
ื้ เพลิงให ้แก่ผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับอนุญาตประกอบการขนสง่ ไม่ประจา
ค่าน้ามัน เชอ
้
ั ว์หรือสงิ่ ของตามหลักเกณฑ์ทก
ทางด ้วยรถทีใ่ ชขนส
ง่ สต
ี่ ระทรวงคมนาคมกาหนด ซงึ่
ต่อมา ปตท. ได ้จัดพิมพ์คป
ู องสง่ ให ้กรมการขนสง่ ทางบกเพือ
่ นาไปจ่ายให ้
ผู ้ประกอบการขนสง่ แล ้วตัง้ แต่วันที่ 10 กันยายน 2543
2.4 ปตท. ได ้จาหน่ายน้ ามันราคาถูกให ้แก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยให ้สว่ นลดน้ ามันดีเซลลิตรละ
ิ้ สุดไป
0.15 บาท และน้ามันเตาลิตรละ 0.07 บาท ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2543 ซงึ่ สน
เมือ
่ เดือนมิถน
ุ ายน 2543 แต่เนือ
่ งจากราคาน้ามันยังมีแนวโน ้มสูงขึน
้ ปตท. จึงได ้
ขยายระยะเวลาต่อไปอีกระยะหนึง่
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติเพือ
้
3. การจัดทาสญ
่ ใชในโรงไฟฟ้
าราชบุร ี ขณะนีอ
้ ยู่
ระหว่างการพิจารณาของ กฟผ., ปตท. และ สพช. โดยมีประเด็นทีย
่ ังไม่สามารถตก
้
ื
่
ึ
ลงกันได ้เพียง 1 ประเด็น คือ ปริมาณการซอขายก๊าซฯ ซงคาดว่าผลการพิจารณา
ั ญาได ้ภายในเดือนตุลาคม 2543
ร่วมกันจะมีข ้อยุตแ
ิ ละสามารถจัดทาสญ
4. ปตท. ได ้เร่งรัดการดาเนินมาตรการปรับเปลีย
่ นพลังงานจากการใชน้ ้ ามันเป็ นก๊าซ
ธรรมชาติมากขึน
้ ทัง้ ในภาคขนสง่ และภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดทาโครงการ NGV
Pre-marketing Project ซงึ่ การประเมินผลและการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์จะแล ้ว
เสร็จในเดือนตุลาคม ศกนี้ ต่อจากนัน
้ จะนาผลการทดสอบ รวมทัง้ ข ้อคิดเห็นเพือ
่
เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงานในการปรับปรุง
ื้ เพลิง ตลอดจนการสร ้างสถานี
รถของ ขสมก. และ กทม.ให ้ใชก๊้ าซธรรมชาติเป็ นเชอ
บริการก๊าซฯ นอกจากนีย
้ ังมีโครงการทดสอบการติดตัง้ อุปกรณ์ใชก๊้ าซธรรมชาติระบบ
ี่ าสาสมัคร จานวน 100 คัน ใชงบประมาณของ
้
Bi-fuel ในรถแท๊กซอ
ปตท. วงเงิน
ประมาณ 4 ล ้านบาท คาดว่าจะดาเนินการแล ้วเสร็จในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
2543 โดย ปตท. ได ้กาหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์ให ้อยูใ่ นระดับร ้อย
ละ 50 ของราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลเพือ
่ เป็ นการจูงใจให ้มีการใชก๊้ าซธรรมชาติมาก
ขึน
้
5. ปตท. ได ้จัดหาน้ามันดิบแบบรัฐต่อรัฐเพิม
่ เติมจากอิรัก ทาให ้การจัดหาเพิม
่ ขึน
้ จาก
เดิมทีไ่ ด ้รายงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไปแล ้วซงึ่ มีปริมาณ 129.8
พันบาร์เรลต่อวัน เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 135.3 พัน บาร์เรลต่อวัน โดยการจัดหาในปี 2543
เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2542 จานวน 29 พันบาร์เรลต่อวัน การนาเข ้าน้ ามันดิบ ดังกล่าวเป็ น
ั ญา TERM ซงึ่ มีราคาเฉลีย
ลักษณะสญ
่ ตา่ กว่าตลาดจรประมาณ 0.08-0.12 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

6. การแสดงความคิดเห็นในเวทีนานาชาติเพือ
่ สะท ้อนปั ญหาความเดือดร ้อนจากราคา
น้ ามันเพิม
่ สูงขึน
้ โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรน
ิ ทร์ พิศ
ื ถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศในกลุม
สุวรรณ) ได ้มีหนังสอ
่ เอเปค
่ งกง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศอาเซย
ี น และ
(ยกเว ้นจีนไทยเป และฮอ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ Indian Ocean Rim Association for
Regional Economic Cooperation-IOR-ARC เพือ
่ ขอให ้ร่วมแสดงความห่วงกังวล
ต่อผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ ามันไปยังประชาคมโลกโดยผ่านเวทีนานาชาติท ี่
ื ถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศโอเปค
เกีย
่ วข ้อง นอกจากนีไ
้ ด ้มีหนังสอ
เพือ
่ เตือนให ้ประเทศในกลุม
่ โอเปคคานึงถึงผลกระทบระยะยาวจาก ความถดถอยของ
เศรษฐกิจโลก
ั พานิชภักดิ)์
สว่ นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ (นายศุภชย
ื ถึงเลขาธิการอังค์ถด
ในฐานะประธานการประชุมอังค์ถด
ั ครัง้ ที่ 10 ได ้มีหนังสอ
ั เพือ
่
ั ญาณเตือน
ขอให ้ร่วมแสดงความกังวลต่อ สถานการณ์ราคาน้ามันโลกและร่วมสง่ สญ
ไปยังกลุม
่ โอเปค และในการประชุมเจ ้าหน ้าทีอ
่ าวุโสเอเปค ครัง้ ที่ 3 (Third APEC
Senior Officials Meeting) ณ ประเทศบรูไน ดารูซซาลาม ระหว่าง วันที่ 21-23
กันยายน 2543 รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค) ในฐานะ
รัฐมนตรีพลังงาน ได ้มีการนาประเด็นปั ญหาเรือ
่ งสถานการณ์ราคาน้ ามันขึน
้ หารือ และ
ในการประชุมผู ้นาเอเปคครัง้ ที่ 8 APEC Economic Leaders Meeting ในเดือน
่ กัน
พฤศจิกายน ศกนี้ ก็จะนาปั ญหาดังกล่าวขึน
้ หารือเชน
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

ื้ เพลิงสาหร ับชาวประมงในเขตต่อเนือ
เรือ
่ งที่ 6 โครงการจาหน่ายนา้ ม ันเชอ
่ ง
สรุปสาระสาค ัญ
1. สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได ้เสนอขอให ้มีการจัดตัง้ สถานี (Tanker)
จาหน่ายน้ามันในเขตต่อเนือ
่ ง เพือ
่ บรรเทาความเดือดร ้อนของชาวประมงในเรือ
่ ง
ิ ธิภาพการป้ องกันและปราบปรามการลักลอบ
ต ้นทุนการทาประมง และชว่ ยเพิม
่ ประสท
นาเข ้าน้ ามันทางทะเล ซงึ่ สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค)
ึ ษาความเป็ นไปได ้ของการจัดตัง้ ระบบ
ได ้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องศก
การค ้าน้ ามันกลางทะเลอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย และได ้เสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมือ
่ วันที่ 16 สงิ หาคม 2543
ึ ษาดังกล่าว และมอบหมายให ้ สพช. รับ
ซงึ่ คณะกรรมการฯ ได ้มีมติรับทราบผลการศก
ไปดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการเพือ
่ เสนอคณะกรรมการฯ ให ้ความเห็นชอบ
ต่อไป
2. สพช. ได ้จัดทารายละเอียดแนวทางการดาเนินโครงการ สรุปสาระสาคัญได ้ ดังนี้

2.1 โครงการดังกล่าวจะชว่ ยพัฒนาระบบการป้ องกันและปราบปรามน้ามันเถือ
่ นใน
ทะเล จากการติดตามจับกุมเป็ นการป้ องกันมิให ้มีการลักลอบนาน้ ามันขึน
้ ฝั่ ง โดย
ประสานงานกับผู ้จาหน่ายน้ ามันในทะเลและชาวประมง ทาให ้จับกุมได ้ง่ายและ
ิ ธิภาพในการป้ องกันและ
ทันเวลา สามารถประหยัดค่าใชจ่้ ายและเพิม
่ ประสท
ปราบปราม นอกจากนัน
้ ยังชว่ ยให ้เรือประมงได ้ใชน้ ้ ามันคุณภาพดี ราคาตา่ และ
สามารถเข ้าทดแทนโครงการลดราคาน้ ามันเพือ
่ ชว่ ยเหลือชาวประมงของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได ้ ชว่ ยให ้ลดภาระค่าใชจ่้ ายในการอุดหนุน ได ้สว่ นหนึง่ รวมทัง้
ชว่ ยให ้ผู ้ค ้าน้ ามันภายในประเทศสามารถจาหน่ายน้ ามันสว่ นเกินของโรงกลั่นได ้ ซงึ่
คาดว่า จะมีปริมาณความต ้องการน้ ามันดีเซลของกลุม
่ เรือประมงในระดับ 120 ล ้าน
ลิตรต่อเดือน หรือมูลค่าประมาณ 15,000 ล ้านบาทต่อปี
2.2 คุณภาพของน้ ามันดีเซลทีจ
่ าหน่ายในโครงการ มีคา่ กามะถันโดยน้ าหนักไม่เกิน
0.5% อุณหภูมก
ิ ารกลัน
่ ไม่เกิน 3700C และมีการเติมสาร Marker ตามข ้อกาหนดของ
ี ้าเงิน เพือ
้ ่วไป
น้ ามันสง่ ออก รวมทัง้ เติมสน
่ ให ้มีความแตกต่างจากน้ ามันทีใ่ ชทั
2.3 ราคาทีจ
่ าหน่ายให ้แก่เรือประมง จะเป็ นราคาไม่รวมภาษี และกองทุนต่างๆ และ
หักค่าปรับลดคุณภาพน้ ามัน บวกด ้วยค่าพรีเมีย
่ มของโรงกลัน
่ และผู ้จาหน่ายน้ามัน
กลางทะเล ทาให ้ราคาจาหน่ายจะตา่ กว่าปกติในระดับมากกว่า 2 บาท/ลิตร ขึน
้ ไป
2.4 การอนุญาตให ้จาหน่ายน้ามันในเขตต่อเนือ
่ งเป็ นอานาจอนุมัตข
ิ องอธิบดีกรม
ศุลกากร โดยหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขเป็ นไปตามทีศ
่ น
ู ย์ประสานงานการป้ องกันและ
ปราบปรามการลักลอบกระทาความผิดเกีย
่ วกับปิ โตรเลียม (ศปปป.) กาหนด
2.5 เรือทีจ
่ าหน่ายน้ ามันต ้องติดตัง้ มิเตอร์จา่ ยน้ ามันและมีมาตรฐานความปลอดภัย
โดยให ้ปฏิบัต ิ ตามระเบียบและมาตรฐานทีท
่ างราชการกาหนดไว ้
2.6 มาตรการควบคุมการลักลอบนาเข ้า จะดูแลโดย ศปปป. ซงึ่ กาหนดให ้โรงกลั่น
ื้ ขายเป็ นราย
น้ ามัน เรือจาหน่ายน้ ามัน และสมาคมประมงฯ ต ้องรายงานข ้อมูลการซอ
้ นข ้อมูลในการตรวจสอบ รวมทัง้ สมาคมประมงฯ ต ้องแจ ้ง
เดือน ทัง้ นี้ เพือ
่ ใชเป็
ิ ทุกลา สาหรับผู ้ค ้าน้ ามัน
ปริมาณความต ้องการใชน้ ้ ามันของเรือประมงทีเ่ ป็ นสมาชก
ต ้องแจ ้งล่วงหน ้าถึงข ้อมูลการรับน้ ามันจากโรงกลั่น การขนสง่ ไปยังคลังทัณฑ์บนและ
ขนสง่ ไปยังเรือจาหน่ายน้ ามัน สถานทีแ
่ ละเวลาการขนถ่ายน้ามัน เพือ
่ ที่ ศปปป. จะได ้
ั พันธ์กบ
ตรวจสอบเปรียบเทียบปริมาณ น้ ามันทีร่ ายงาน ซงึ่ ต ้องสม
ั ของต ้นทาง (โรง
ื้ คือเรือประมง) เพือ
กลั่น/ผู ้ค ้าน้ามัน) กลางทาง (เรือ Tanker) และปลายทาง (ผู ้ซอ
่
ื้ น้ ามันจากต่างประเทศหรือไม่
นามาวิเคราะห์วา่ มีการลักลอบนาเข ้าหรือจัดซอ
่ ายฝั่ งทะเล ท่าเทียบเรือ แพปลา มิ
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเรือประมงทีแ
่ ล่นสูช
ให ้มีการสูบถ่ายน้ามันจากเรือประมงออกจากถังนามาจาหน่ายบนฝั่ ง โดยการ
ตรวจสอบส ี และสาร Marker ในน้ ามันทีจ
่ าหน่ายในสถานีบริการชายฝั่ งโดย
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ ขอความร่วมมือจากสมาคมประมงฯ เรือจาหน่าย
ิ ชว่ ยสอดสอ
่ งดูแล แจ ้งเบาะแสการกระทาผิดให ้กับ
น้ ามันและเรือประมงสมาชก
เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐทราบ

3. ฝ่ ายเลขานุการฯ ได ้เสนอให ้คณะกรรมการฯ พิจารณาให ้ความเห็นชอบโครงการ
และมอบหมายให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องรับไปดาเนินการ ดังนี้
ื้ เพลิงสาหรับชาวประมง
3.1 เห็นชอบแนวทางการดาเนินโครงการจาหน่ายน้ามันเชอ
ในเขตต่อเนือ
่ ง
3.2 ให ้กรมสรรพสามิตพิจารณาดาเนินการยกเว ้นภาษีสรรพสามิต สาหรับน้ามันดีเซล
และน้ ามันทีค
่ ล ้ายกันทีผ
่ ู ้ประกอบอุตสาหกรรมได ้จาหน่ายไปยังเรือจาหน่ายน้ ามัน
กลางทะเล (Tanker) ในเขตต่อเนือ
่ ง (12-24 ไมล์ทะเล) โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
้ นเชอ
ื้ เพลิงสาหรับเรือประมง ในทะเล ทัง้ นีต
จาหน่ายให ้แก่ชาวประมง เพือ
่ ใชเป็
้ าม
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัตต
ิ ามภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ื้ เพลิงสาหรับชาวประมง
3.3 ให ้กรมศุลกากรพิจารณาอนุญาตให ้เรือจาหน่ายน้ามันเชอ
ในเขต ต่อเนือ
่ ง สามารถขนถ่ายสงิ่ ของใดๆ ได ้ ตามมาตรา 37 ตรี แห่ง
พระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พ.ศ. 2469 (แก ้ไข เพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540)
ื้ เพลิงออกไปจาหน่ายใน
3.4 ให ้กรมศุลกากรพิจารณากาหนดให ้การสง่ ออกน้ ามันเชอ
เขตต่อเนือ
่ ง ระบุจด
ุ หมายปลายทางว่า "เขตต่อเนือ
่ ง" รวมทัง้ พิจารณายกเว ้นอากร
ื้ เพลิงทีช
ื้ ในเขตต่อเนือ
ื้ เพลิงทีอ
ขาเข ้าสาหรับน้ามันเชอ
่ าวประมงซอ
่ ง และน้ ามันเชอ
่ ยู่
้
ในถังใชการปกติ
ของยานพาหนะทีน
่ ามาจากนอกราชอาณาจักร เพือ
่ ใชส้ าหรับ
ยานพาหนะนัน
้ เท่านัน
้
ื้ เพลิงที่
3.5 ให ้กรมทะเบียนการค ้าไปพิจารณาออกประกาศกาหนดคุณภาพน้ามันเชอ
จะสง่ ออกไปจาหน่ายในเขตต่อเนือ
่ งให ้สอดคล ้องกับหลักการของโครงการฯ และ
้
เหมาะสมกับสภาพการใชงานในทะเล
3.6 ให ้กรมสรรพากรสนับสนุนโครงการฯ โดยการเร่งรัดการคืนภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ให ้เร็ว
ทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ให ้ ผู ้จาหน่ายน้ ามันในโครงการฯ สามารถแข่งขันราคากับผู ้จาหน่ายน้ ามัน
ในต่างประเทศได ้ และให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้ความร่วมมือในการให ้ข ้อมูลที่
้
จาเป็ นต ้องใชในการตรวจสอบความถู
กต ้องของภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ทีข
่ อคืน
มติของทีป
่ ระชุม


เห็นชอบข ้อเสนอของฝ่ ายเลขานุการฯ ตามข ้อ 3

เรือ
่ งที่ 7 ความเห็นเกีย
่ วก ับการผ่อนปรนข้อกาหนดคุณภาพนา้ ม ันดีเซลและ
ิ
เบนซน
สรุปสาระสาค ัญ

1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 5 กันยายน 2543 มอบหมายให ้
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสงิ่ แวดล ้อม รับไปพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
สงิ่ แวดล ้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ในกรณีทก
ี่ ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
ิ เพือ
ให ้มีการพิจาณาผ่อนปรนข ้อกาหนดคุณภาพน้ ามันดีเซลและเบนซน
่ เป็ นการลด
ื้ เพลิง
ระดับราคาขายปลีกน้ ามันเชอ
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสงิ่ แวดล ้อม ได ้พิจารณาแล ้วมีความเห็นว่า
ควรคงข ้อกาหนดคุณภาพน้ ามันไว ้ตามทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบน
ั ทัง้ นี้ เนือ
่ งจากการผ่อน
o
ปรนคุณภาพน้ ามันดีเซล โดยการเพิม
่ อุณหภูมก
ิ ารกลัน
่ จาก 357 C เป็ น 370oC และ
การเพิม
่ ปริมาณกามะถันจากร ้อยละ 0.05 เป็ นร ้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก จะมีผล
ี ของรถยนต์ดเี ซลทีจ
โดยตรงต่อปริมาณฝุ่ นละอองในไอเสย
่ ะเพิม
่ มากขึน
้ ทาให ้
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศทีอ
่ ยูใ่ นระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานอยูแ
่ ล ้วจะ
เพิม
่ ปริมาณมากขึน
้ ซงึ่ จะก่อให ้เกิดปั ญหามลพิษทางอากาศและมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชวี ต
ิ ของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล นอกจากนี้ ยังเห็นว่ามาตรการแก ้ไขปั ญหาทีเ่ หมาะสมคือการใชน้ ้ามัน
อย่างประหยัดและคุ ้มค่า ซงึ่ เป็ นแนวทางหนึง่ ทีม
่ ค
ี วามสาคัญและมีความจาเป็ นต ้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนือ
่ ง
มติของทีป
่ ระชุม


เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสงิ่ แวดล ้อม
ซงึ่ มีความเห็นว่าประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับจากการผ่อนปรนคุณภาพน้ ามัน ซงึ่ จะทา
ี หายต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพ
ให ้ราคาลดลงบ ้างนัน
้ ไม่คุ ้มค่ากับความเสย
ชวี ต
ิ ของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาก
ปั ญหามลพิษทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ เนือ
่ งจากการผ่อนปรนคุณภาพนัน
้ ดังนัน
้ จึงควรคง
สภาพข ้อกาหนดคุณภาพน้ ามันตามทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบันไว ้ อนึง่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เห็นว่ามาตรการแก ้ไขปั ญหาทีเ่ หมาะสมคือการใช ้
น้ ามันอย่างประหยัดและคุ ้มค่าซงึ่ เป็ นแนวทางทีม
่ ค
ี วามสาคัญและมีความ
จาเป็ นต ้องดาเนินการอย่างต่อเนือ
่ ง

เรือ
่ งที่ 8 ร่างพระราชบ ัญญ ัติการประกอบกิจการพล ังงาน พ.ศ. ...
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 1 กันยายน 2541 เห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรป
ู
รัฐวิสาหกิจ โดยสาขาพลังงานได ้กาหนดแนวทางการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและ
ิ ธิภาพ และให ้มี
ก๊าซธรรมชาติ ซงึ่ กาหนดให ้มีการวางกรอบการกากับดูแลทีม
่ ป
ี ระสท
การจัดตัง้ องค์กรกากับดูแลอิสระสาขาพลังงานขึน
้ เป็ นหน่วยงานอิสระเพือ
่ รับผิดชอบ
ในการกากับดูแลกิจการพลังงานในอนาคต ต่อมารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค) ได ้มีคาสงั่ สานักนายกรัฐมนตรี แต่งตัง้ คณะทางานยกร่าง
กฎหมายจัดตัง้ องค์กรกากับดูแลอิสระสาขาพลังงานเพือ
่ ดาเนินการยกร่างกฎหมายให ้

แล ้วเสร็จ และนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภาพิจารณาต่อไปตามลาดับ
2. คณะทางานยกร่างกฎหมายจัดตัง้ องค์กรกากับดูแลอิสระสาขาพลังงาน ได ้
้
ดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... โดยใชกรอบ
ของแนวทางในการจัดตัง้ องค์กรกากับดูแลฯ ทีผ
่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับนโยบายด ้านรัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 19 ตุลาคม 2542 และ
แนวทางในการปรับโครงสร ้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวที่
คณะรัฐมนตรีได ้ให ้ความ เห็นชอบเมือ
่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 รวมทัง้ ข ้อเสนอการ
ื้ ขายไฟฟ้ าทีค
ปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
่ ณะรัฐมนตรีได ้
้ นแนวทางหลักในการ ยกร่าง
ให ้ความเห็นชอบเมือ
่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 มาใชเป็
กฎหมายดังกล่าว
3. ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... มีสาระสาคัญ คือ
3.1 เพือ
่ กากับดูแลกิจการพลังงานทีม
่ ล
ี ักษณะผูกขาด ได ้แก่ กิจการไฟฟ้ า กิจการ
ก๊าซธรรมชาติ และกิจการอืน
่ ทีก
่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให ้มีการจัดตัง้
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานแห่งชาติมห
ี น ้าทีค
่ อ
ื ออกใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน สง่ เสริมการแข่งขัน ป้ องกันการใชอ้ านาจการผูกขาดโดย มิชอบ และ
้ งงาน
ให ้การคุ ้มครองผู ้ใชพลั
3.2 ให ้มีการจัดตัง้ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานแห่งชาติขน
ึ้ เป็ น
หน่วยงานของรัฐซงึ่ มีฐานะเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล ทาหน ้าทีเ่ ป็ นสานักงานเลขานุการของ
ิ ธิภาพ
คณะกรรมการเพือ
่ ให ้คณะกรรมการสามารถปฏิบัตงิ านได ้อย่างมีประสท
ื้ ขายไฟฟ้ าแห่งประเทศไทยขึน
3.3 ให ้มีการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
้ ทาหน ้าทีเ่ ป็ นศูนย์
ควบคุมระบบสง่ ไฟฟ้ าของประเทศ ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารทางการตลาด และศูนย์บริหารการ
ื้ ขายไฟฟ้ าแห่งประเทศไทยทาหน ้าที่
ชาระเงิน โดยมีคณะกรรมการตลาดกลางซอ
้
ื้ ไฟฟ้ า
กากับดูแล เพือ
่ ให ้กิจการไฟฟ้ ามีการแข่งขัน ผู ้ใชไฟฟ้
ามีทางเลือก ในการซอ
ิ ธิภาพ
และมีการดาเนินการอย่างมีประสท
ั มนาระดม
4. สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ได ้จัดการสม
ความคิดเห็นเกีย
่ วกับร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... เมือ
่
ิ ผู ้แทนจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่ 24 สงิ หาคม 2543 โดยได ้เชญ
้ งงาน สถาบันการเงิน สถาบันการศก
ึ ษา และองค์กรเอกชนที่
ผู ้ประกอบการ ผู ้ใชพลั
ั มนา นอกจากนี้ ได ้ประกาศเชญ
ิ ชวนประชาชนผู ้สนใจทัว่ ไป
เกีย
่ วข ้องเพือ
่ เข ้าร่วมสม
ั มนาครัง้ นีผ
ื่ ต่างๆ โดยมีผู ้สนใจเข ้าร่วมสม
ั มนาในครัง้ นีก
ให ้เข ้าร่วมสม
้ า่ นทางสอ
้ ว่า
500 คน ซงึ่ คณะทางานยกร่างกฎหมายจัดตัง้ องค์กรกากับดูแลอิสระสาขาพลังงาน
ั มนาในหลายประเด็น มาใชในการปรั
้
ได ้นาข ้อคิดเห็นทีไ่ ด ้รับจากการสม
บปรุงร่าง
กฎหมายตามความเหมาะสมแล ้ว
5. เมือ
่ ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... ได ้รับความเห็นชอบ
ในหลักการจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีแล ้ว ก็จะนา

พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนีส
้ ง่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ
่ พิจารณาตรวจร่าง ก่อน
นาเสนอรัฐสภาพิจารณาเพือ
่ ให ้ความเห็นชอบต่อไป ซงึ่ คาดว่าร่างพระราชบัญญัต ิ
ฉบับนีจ
้ ะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และมีผลใชบั้ งคับเป็ นกฎหมายได ้ประมาณ
กลางปี 2545
6. ในระหว่างทีร่ า่ งพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภา สพช. จะเป็ นแกนกลางในการ
ประสานงานเพือ
่ ดาเนินการยกร่างกฎหมาย ทีจ
่ ะออกตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งร่าง
พระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าว ซงึ่ จะชว่ ยเตรียมความพร ้อมในการดาเนินงานของ องค์กร
กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน โดยคาดว่าจะจัดตัง้ ขึน
้ ภายในปี 2545 ได ้
ิ ธิภาพ และจะชว่ ยให ้การประกาศใชกฎหมายรองรั
้
อย่างมีประสท
บ รวมทัง้ กฎและ
้
ระเบียบทีจ
่ ะใชในการก
ากับดูแลกิจการพลังงานสามารถดาเนินการได ้อย่างรวดเร็ว
หลังการจัดตัง้ องค์กรกากับการประกอบกิจการพลังงาน และวันเริม
่ ต ้นที่
พระราชบัญญัตน
ิ ม
ี้ ผ
ี ลใชบั้ งคับ ซงึ่ จะสอดคล ้องกับแผนการดาเนินงานในการจัดตัง้
ื้ ขายไฟฟ้ าแห่งประเทศไทยทีก
ตลาดกลางซอ
่ าหนดภายในปี 2546
มติของทีป
่ ระชุม


เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
... โดยมอบหมายให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องจัดสง่ ข ้อแก ้ไขมายัง สพช. เพือ
่
นาไปปรับปรุงแก ้ไขร่างพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ และเวียนคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติเพือ
่ ขอความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตอ
่ ไป

เรือ
่ งที่ 10 แผนการดาเนินงานในการปร ับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการ
ื้ ขายไฟฟ้า
จ ัดตงตลาดกลางซ
ั้
อ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 เห็นชอบข ้อเสนอการปรับ
ื้ ขายไฟฟ้ า โดยมอบหมายให ้
โครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค (กฟภ.)
และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องรับไปดาเนินการในกิจกรรมทีไ่ ด ้รับมอบหมาย และ
มอบหมายให ้คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้ า เป็ นผู ้
กากับดูแลการดาเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว และหากมีประเด็น ทีไ่ ม่สามารถหา
ิ ชข
ี้ าด
ข ้อยุตไิ ด ้ ให ้นาเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน เพือ
่ ตัดสน
2. สพช. ได ้จัดทาแผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการ
ื้ ขายไฟฟ้ า รวมทัง้ ได ้ปรับปรุงรายละเอียดแผนการดาเนินงานให ้
จัดตัง้ ตลาดกลางซอ
สอดคล ้องกับร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... โดย
คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้ า ซงึ่ มีนายปิ ยสวัสดิ์
อัมระนันทน์ เป็ นประธาน ประกอบด ้วย ผู ้แทนจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงั คม แห่งชาติ (สศช.) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงาน

ี ลาง และการไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ได ้มีมติเห็นชอบใน
เศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชก
หลักการของแผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้
ื้ ขายไฟฟ้ าแล ้ว
ตลาดกลางซอ
ื้
3. แผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
ขายไฟฟ้ าทีค
่ ณะ อนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้ า ได ้มี
มติเห็นชอบเมือ
่ วันที่ 16 สงิ หาคม 2543 สามารถสรุปสาระสาคัญ ได ้ดังนี้
ื้ ขายไฟฟ้ า (Market Rules) จะครอบคลุมถึง
3.1 การจัดทากฎตลาดกลางซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าและการกาหนดราคา ตลอดจนข ้อปฏิบัตท
กฎเกณฑ์ กติกาในการซอ
ิ าง
เทคนิคในการควบคุมความมั่นคงของระบบและตรวจวัดหน่วยไฟฟ้ าเพือ
่ ชาระเงิน ใน
การยกร่างกฎหมายดังกล่าว สพช. จะเป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน ทัง้ นี้ คาด
ว่าการจัดทาร่างกฎตลาดกลางฯ จะแล ้วเสร็จ และเสนอให ้คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ พิจารณาให ้ความเห็นชอบได ้ในราวเดือนตุลาคม 2544
3.2 การดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ...
ดังกล่าวจะมีการจัดตัง้ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานแห่งชาติเพือ
่ ทาหน ้าที่
กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ได ้แก่ กิจการไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติ และ
คาดว่าร่างพระราชบัญญัตด
ิ งั กล่าว จะผ่านการพิจารณาของสภาผู ้แทนราษฎรและ
วุฒส
ิ ภา และมีผลใชบั้ งคับประมาณกลางปี 2545
3.3 การดาเนินการยกร่างกฎหมายรองรับในชว่ งทีร่ า่ งพระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าวอยู่
ระหว่างการพิจารณาในสภาฯ สพช. จะเป็ นแกนกลางในการจัดทาร่างกฎระเบียบ
ข ้อกาหนด ประกาศ ฯลฯ และรายละเอียดอืน
่ ๆ ทางกฎหมายทีจ
่ าเป็ นต่อการจัดตัง้
องค์กรกากับดูแลอิสระและการดาเนินการของตลาดกลางฯในอนาคต
ิ ติดค ้าง (Stranded Cost) สพช. เป็ นแกนกลางใน
3.4 การจัดการต ้นทุนและหนีส
้ น
การดาเนินการและว่าจ ้างบริษัททีป
่ รึกษาเพือ
่ จัดทาแบบจาลองทางการเงินเพือ
่
ประเมินมูลค่าและเสนอมาตรการในการจัดการต ้นทุนติดค ้าง ซงึ่ คาดว่าจะสามารถ
นาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให ้ความเห็นชอบได ้ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2544
3.5 การดาเนินการด ้านระบบสง่ และระบบจาหน่ายไฟฟ้ า การไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง จะ
ื่ มโยง การใชบริ
้ การและการปฏิบต
ดาเนินการ ร่วมกันเพือ
่ จัดทาข ้อกาหนดการเชอ
ั ก
ิ าร
ระบบสง่ และระบบจาหน่ายไฟฟ้ า (Grid Code and Distribution Code) และกาหนด
ั เจน ซงึ่ คาดว่าจะดาเนินการได ้แล ้ว
ขอบเขตระหว่างระบบสง่ และระบบจาหน่ายให ้ชด
เสร็จในปลายปี 2544
3.6 การเตรียมความพร ้อมภายในองค์กรของ กฟผ. คาดว่าจะสามารถปรับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์กรออกเป็ นหน่วยธุรกิจเชงิ พาณิชย์ ภายในปลายปี 2544 โดยจะ
ั สว่ นการถือ
จัดตัง้ บริษัทผลิตไฟฟ้ า 1 และ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2545 และลดสด
หุ ้นภายในเดือนตุลาคม 2546 นอกจากนี้ กฟผ. จะดาเนินการเตรียมความพร ้อมด ้าน
ื่ สารให ้เสร็จภายในสน
ิ้ ปี 2545 และจะเริม
ระบบมิเตอร์และการสอ
่ การเตรียมระบบของ

ศูนย์ ควบคุมระบบ (SO) ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารทางการตลาด (MO) และศูนย์บริหารการ
ชาระเงิน (SA) โดยค่าใชจ่้ ายในการดาเนินการดังกล่าว กฟผ. ได ้ดาเนินการขออนุมัต ิ
งบประมาณ ซงึ่ จะรวมเป็ นสว่ นหนึง่ ของแผนการลงทุนระยะยาว และขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของ สศช. ซงึ่ คาดว่าจะดาเนินการได ้แล ้วเสร็จและตลาดกลางฯ
สามารถเปิ ดดาเนินการได ้ในเดือนธันวาคม 2546
3.7 การเตรียมความพร ้อมภายในองค์กรของ กฟน. และ กฟภ. มีดังนี้
(1) การปรับโครงสร ้างองค์กรภายใน กฟน. และ กฟภ. จะต ้องปรับกิจการหลักเป็ น
่ รุ กิจหลักออกเป็ นบริษัทในเครือ และ
การดาเนินการเชงิ พาณิชย์ แยกธุรกิจทีไ่ ม่ใชธ
ั สว่ นการถือหุ ้น ซงึ่ คาดว่าจะสามารถทาได ้แล ้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคม 2546
ลดสด
(2) การเตรียมความพร ้อมด ้านเทคโนโลยี กฟน. และ กฟภ. จะดาเนินการพัฒนา
้
ระบบการวัดหน่วยไฟฟ้ า ระบบเรียกเก็บเงิน ระบบชาระเงิน และลักษณะการใชไฟฟ้
า
ื้ ขายไฟฟ้ าทีม
รูปแบบต่างๆ (Load Profiles) เพือ
่ ให ้ระบบสามารถรองรับการซอ
่ ก
ี าร
แข่งขันได ้ภายในปี 2545
ื้ ขายไฟฟ้ า หลังจากทีพ
3.8 การจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
่ ระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการ
ื้ ขายไฟฟ้ าจะมีสถานะเป็ นนิตบ
พลังงาน พ.ศ. ... มีผลใชบั้ งคับ ตลาดกลางซอ
ิ ค
ุ คล
ตามกฎหมาย ในชว่ งแรกตลาดกลางฯ จะมอบหมายให ้ กฟผ. เป็ นผู ้ปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ อง
ิ สท
ิ ธิ หน ้าที่ พนักงาน และ
ตลาดกลางฯ ทัง้ หมด แต่ทงั ้ นีต
้ ้องมีการโอนทรัพย์สน
งบประมาณทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินงานของตลาดกลางฯ จาก กฟผ. ไปเป็ นของ
ตลาดกลางฯ ภายใน 3 ปี นับจากวันทีพ
่ ระราชบัญญัตม
ิ ผ
ี ลใชบั้ งคับ
4. ความคืบหน ้าในการดาเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องสรุปได ้ดังนี้
4.1 คณะกรรมการกองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได ้อนุมัตค
ิ า่ ใชจ่้ ายให ้
ึ ษาในเรือ
สพช. ในการ ว่าจ ้างบริษัททีป
่ รึกษาดาเนินการศก
่ ง 1) การกาหนดกฎตลาด
ื้ ขายไฟฟ้ า 2) การจัดการต ้นทุนและหนีส
ิ ติดค ้าง และ 3) การดาเนินการ
กลางซอ
้ น
ทางด ้านกฎหมายและการกากับดูแล ซงึ่ ขณะนี้ สพช. อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
คัดเลือกบริษัททีป
่ รึกษา คาดว่าจะเริม
่ ดาเนินการได ้ประมาณต ้นเดือนพฤศจิกายน
2543
4.2 กฟผ. ได ้เริม
่ ดาเนินการจัดเตรียมระบบศูนย์ควบคุมระบบอิสระโดยได ้จัดทา
ึ ษาสาหรับโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมระบบอิสระ (ISO) ขณะนีอ
ขอบเขตการศก
้ ยู่
ระหว่างการพิจารณาข ้อเสนอด ้านเทคนิคและ ข ้อเสนอด ้านราคาเพือ
่ คัดเลือกบริษัทที่
ปรึกษา
ึ ษาเพือ
ิ ธิภาพและพัฒนา กฟน.
4.3 กฟน. อยูร่ ะหว่างการดาเนินการศก
่ เพิม
่ ประสท
โดยจะจัดทาแผนการเตรียมความพร ้อมด ้านเทคโนโลยี และแผนการปรับโครงสร ้าง
องค์กรเพือ
่ การดาเนินการเชงิ พาณิชย์ได ้แล ้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2543
ึ ษา 3 เรือ
4.4 สพช. ได ้ชว่ ยเหลือการไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง จัดทาขอบเขตการศก
่ ง คือ 1)
ื่ มโยงการใชบริ
้ การและการปฏิบัตก
ข ้อกาหนดการเชอ
ิ ารระบบสง่ ไฟฟ้ า และระบบ

จาหน่ายไฟฟ้ า 2) การจัดทาแผนการเตรียมความพร ้อมด ้านเทคโนโลยี และ 3)
ึ ษาในเรือ
แผนการปรับโครงสร ้างองค์กรเพือ
่ ดาเนินการเชงิ พาณิชย์ โดยการศก
่ งแรก
การไฟฟ้ าทัง้ 3 จะดาเนินการร่วมกันเพือ
่ จัดจ ้างบริษัททีป
่ รึกษา โดยมี กฟผ. เป็ น
ึ ษาใน 2 เรือ
แกนนา สาหรับการศก
่ งทีเ่ หลือ กฟภ. จะเป็ นผู ้ดาเนินการ
4.5 คณะอนุกรรมการประสานฯ เห็นชอบให ้มีการจัดตัง้ คณะทางาน จานวน 5 คณะ
ื้ ขายไฟฟ้ า คณะทางานศก
ึ ษาต ้นทุน
คือ คณะทางานพิจารณาร่างกฎตลาดกลางซอ
ิ ติดค ้าง คณะทางานเตรียมการด ้านระบบสง่ และระบบจาหน่ายไฟฟ้ า
และหนีส
้ น
คณะทางานเตรียมการด ้านกฎหมายและการกากับดูแล และคณะทางานพิจารณา
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติ
ปรับปรุงสญ
มติของทีป
่ ระชุม
1. เห็นชอบตามข ้อเสนอแผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ า
ื้ ขายไฟฟ้ า รายละเอียดตามข ้อ 3 และเอกสาร
และการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
แนบ 2 ของเอกสารแนบวาระ 4.4.1 และมอบหมายให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องรับ
ไปดาเนินการตามแผนการดาเนินงานฯ และให ้กระทรวงการคลังนาแผน
้ นหลักเกณฑ์หนึง่ ในการประเมินผลการดาเนินงานของการ
ดังกล่าวไปใชเป็
ไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง
2. รับทราบการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคต
ของการไฟฟ้ า สพช. และการไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง และมอบหมายให ้ สพช. และ
ึ ษาทีไ่ ด ้รับความ
การไฟฟ้ าทัง้ 3 ดาเนินการว่าจ ้างทีป
่ รึกษาตามขอบเขตการศก
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสานฯ รายละเอียดตามข ้อ 3 ต่อไป
3. มอบหมายให ้ กฟผ. เป็ นผู ้ดาเนินการจัดเตรียมความพร ้อมของระบบตลาด
ื้ ขายไฟฟ้ า ซงึ่ ประกอบด ้วย ศูนย์ควบคุมระบบ ศูนย์ปฏิบต
กลางซอ
ั ก
ิ ารทางการ
ิ กับ
ตลาด และศูนย์บริหารการชาระเงิน โดยให ้มีการประสานงานอย่างใกล ้ชด
สพช. และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ ให ้การจัดตัง้ ตลาดกลางฯ มีความเป็ น
กลางและเป็ นไปอย่างราบรืน
่ ตามแผน และให ้ กฟผ. เป็ นผู ้ดาเนินการตลาด
ื้ ขายไฟฟ้ าในชว่ งแรกไปก่อน ภายใต ้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
กลางซอ
ตลาดกลางฯ จากนัน
้ จึงทาการโอนระบบตลาดกลางฯ ออกจาก กฟผ. มาเป็ น
องค์กรอิสระ (ISO) เพือ
่ ให ้ศูนย์ควบคุมระบบเป็ นอิสระจากกิจการระบบสง่
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันทีพ
่ ระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ... มีผลใชบั้ งคับ
4. มอบหมายให ้ สพช. เป็ นผู ้เตรียมการจัดตัง้ องค์กรกากับดูแลอิสระสาขา
พลังงาน โดยดาเนินการ ยกร่างกฎระเบียบ ข ้อบังคับ ฯลฯ ภายใต ้ร่าง
พระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ...

่ เสริมนโยบายการร ับซอ
ื้ ไฟฟ้าจากผูผ
เรือ
่ งที่ 10 การสง
้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
สรุปสาระสาค ัญ

ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตรายเล็ก (SPP) มีข ้อกาหนดกระบวนการผลิต
1. ระเบียบการรับซอ
ั สว่ นของพลังงานความร ้อนทีจ
้
ไฟฟ้ าด ้วยระบบ Cogeneration ให ้มีสด
่ ะนาไปใชใน
กระบวนการอุณหภาพต่อการผลิตพลังงาน ทัง้ หมดไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 10 โดยเฉลีย
่ ใน
ั สว่ นของผลบวกระหว่างพลังงานไฟฟ้ าทีผ
แต่ละปี และมีสด
่ ลิตได ้และครึง่ หนึง่ ของ
้
พลังงานความร ้อนทีจ
่ ะนาไปใชในกระบวนการอุ
ณหภาพต่อพลังงานน้ ามันและ/หรือ
ก๊าซธรรมชาติ (โดยคิดจากค่าความร ้อนตา่ ) ไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 45 โดยคิดเฉลีย
่ ในแต่
ละปี
2. ภายหลังการเปลีย
่ นแปลงระบบการแลกเปลีย
่ นเงินตราเป็ นระบบอัตราแลกเปลีย
่ น
ลอยตัว เมือ
่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 4 พฤศจิกายน
2540 เห็นชอบมาตรการในการแก ้ไขปั ญหาของผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก โดยเห็นชอบให ้
ั สว่ นของพลังงานความร ้อนทีใ่ ชในกระบวนการอุ
้
มีการผ่อนผันการกาหนดสด
ณหภาพ
ั ญา และ
จะต ้องไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 10 เป็ นเวลา 3 ปี นับจากวันเริม
่ ต ้นจ่ายไฟตามสญ
ั สว่ นของผลบวกของพลังงานไฟฟ้ าทีผ
ผ่อนผันการกาหนดสด
่ ลิตได ้และครึง่ หนึง่ ของ
้
พลังงานความร ้อนทีน
่ าไปใชในกระบวนการอุ
ณหภาพต่อพลังงานจากน้ ามัน และ/
หรือก๊าซธรรมชาติ ไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 45 เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน เริม
่ ต ้นจ่ายไฟ
ั ญา ซงึ่ มีผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPP) ขอผ่อนผันคุณสมบัตข
ตามสญ
ิ อง SPP จานวน
ิ้ สุดของการได ้รับผ่อนผันภายในปี 2546 จานวนทัง้ สน
ิ้ 14
19 ราย โดยกาหนดวันสน
ั สว่ นพลังงานความ
ราย ขอผ่อนผันเป็ น Open Cycle จานวน 10 ราย ขอผ่อนผันสด
ิ ธิภาพไม่ตา่ กว่าร ้อย
ร ้อนไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 10 จานวน 14 ราย และขอผ่อนผันประสท
ละ 45 จานวน 9 ราย
ื ถึงสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
3. สมาคมผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน ได ้มีหนังสอ
ั สว่ นของ
พลังงานแห่งชาติ (สพช.) ขอให ้พิจารณายกเลิกเงือ
่ นไขการกาหนดสด
้
ั สว่ นของผลบวกระหว่าง
พลังงานความร ้อนทีใ่ ชในกระบวนการอุ
ณหภาพ และสด
้
พลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตได ้และครึง่ หนึง่ ของพลังงานความร ้อนทีจ
่ ะนาไปใชใน
กระบวนการ อุณหภาพต่อพลังงานจากน้ ามันและ/หรือก๊าซธรรมชาติ (โดยคิดจากค่า
้ งงานความร ้อน
ความร ้อนตา่ ) เนือ
่ งจาก SPP ได ้พยายามผลิตไฟฟ้ าให ้เกิดการใชพลั
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ า
ในกระบวนการอุณหภาพให ้สอดคล ้องตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในสญ
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจและ
แต่ปัจจุบันลูกค ้าอุตสาหกรรมทีซ
่ อ
การตลาด ทาให ้ต ้องชะลอการลงทุน ลดการลงทุน หรือยกเลิกโครงการ สง่ ผลให ้
้ งงาน ความร ้อนได ้ตามเงือ
SPP ไม่สามารถใชพลั
่ นไข
4. คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้ า ในการประชุม
ั สว่ นการผลิตพลังงาน
เมือ
่ วันที่ 28 สงิ หาคม 2543 ได ้พิจารณาเรือ
่ งการกาหนดสด
ความร ้อนของผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กแล ้ว และมีมติ เห็นควรให ้ขยายระยะเวลาการผ่อน
ั สว่ นของพลังงานความร ้อนทีจ
้
ผันการกาหนดสด
่ ะนาไปใชในกระบวนการอุ
ณหภาพ
ั สว่ น
ต่อการผลิตพลังงานทัง้ หมดไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 10 โดยเฉลีย
่ ในแต่ละปี และสด
ของผลบวกระหว่างพลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตได ้และครึง่ หนึง่ ของพลังงานความร ้อนทีจ
่ ะ
้
นาไปใชในกระบวนการอุ
ณหภาพต่อพลังงานจากน้ามันและ/หรือก๊าซธรรมชาติ (โดย
คิดจากค่าความร ้อนตา่ ) ไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 45 โดยเฉลีย
่ ในแต่ละปี สาหรับโครงการ
ิ้ สุดการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ
SPP ทีก
่ าหนดวันสน
่ วันที่ 4 พฤศจิกายน

ิ้ ปี 2546 ทัง้ นี้ ให ้ SPP ทีป
2540 ภายในปี 2546 ให ้เลือ
่ นออกไปอีกจนถึงสน
่ ระสงค์
จะขอผ่อนผันติดต่อกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นรายๆ ไป
ื ถึง สพช. ขอให ้พิจารณาสนับสนุนการ
5. นอกจากนี้ กรมโยธาธิการได ้มีหนังสอ
ดาเนินงานของโรง ไฟฟ้ าขยะ จังหวัดภูเก็ต ในเรือ
่ งการคิดอัตราค่าไฟฟ้ าสรุปได ้ดังนี้
5.1 โครงการโรงไฟฟ้ าขยะ จังหวัดภูเก็ต ของกรมโยธาธิการ ได ้เคยยืน
่ คาร ้องเสนอ
ขายไฟฟ้ าให ้กับ กฟผ. ในปริมาณ 1 เมกะวัตต์ แต่เนือ
่ งจากตามกฎหมายระบุวา่ กรม
โยธาธิการเป็ นหน่วยงานราชการทีไ่ ม่สามารถประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ าได ้ กรม
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าได ้ ดังนัน
โยธาธิการจึงไม่สามารถลงนามในสญ
้ กฟผ. จึงได ้แจ ้ง
ื้ ไฟฟ้ าจากโครงการดังกล่าว
ยกเลิกการรับซอ
5.2 แม ้ว่าโครงการโรงไฟฟ้ าขยะของกรมโยธาธิการจะไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ าให ้ กฟผ.
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP แต่โครงการก็ได ้ก่อสร ้างแล ้วเสร็จ และสง่
ได ้ตามระเบียบการรับซอ
กระแสไฟฟ้ าเข ้าระบบของการไฟฟ้ าสว่ น ภูมภ
ิ าค (กฟภ.) โดยว่าจ ้างบริษัทเอกชน
ดาเนินการ และมีแผนทีจ
่ ะโอนโครงการดังกล่าวให ้กับเทศบาลเมืองภูเก็ตเป็ นผู ้
บริหารงานต่อไปประมาณปลายปี 2543 สาหรับการผลิตไฟฟ้ าได ้เริม
่ ดาเนินการตัง้ แต่
้
เดือนกรกฎาคม 2542 เป็ นต ้นมา พลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตได ้สว่ นใหญ่จะใชในโครงการ
ี ของเทศบาลเมืองภูเก็ต สว่ นทีเ่ หลือจะสง่ เข ้าระบบของ กฟภ.
และโรงบาบัดน้าเสย
โดยไม่ได ้รับค่าพลังงานไฟฟ้ า อย่างไรก็ตามในชว่ งทีโ่ รงไฟฟ้ าขยะไม่สามารถผลิต
้
ื้ ไฟฟ้ าจาก กฟภ. ใน
ไฟฟ้ าได ้เพียงพอกับความต ้องการใชไฟฟ้
า โครงการฯ ก็จะซอ
้ นจากงบประมาณ
อัตราปกติประเภทกิจการขนาดกลาง โดยใชเงิ
ื ถึง สพช. ขอให ้พิจารณาสนับสนุนการดาเนินการของ
5.3 กรมโยธาธิการได ้มีหนังสอ
โรงไฟฟ้ าขยะ โดยขอให ้พิจารณาแลกเปลีย
่ นหน่วยพลังงานไฟฟ้ าทีส
่ ง่ ให ้ กฟภ. และ
ื้ จาก กฟภ. และของดหรือลดค่า ความต ้องการพลังไฟฟ้ า (Demand Charge)
ทีซ
่ อ
จากการคิดค่าไฟฟ้ าในอัตราปกติประเภทกิจการขนาดกลาง เพือ
่ เป็ นการลดภาระของ
ท ้องถิน
่ ทีจ
่ ะดาเนินการต่อไป นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวเป็ นการสง่ เสริมการพัฒนา
และอนุรักษ์พลังงานในการผลิตไฟฟ้ าจากขยะมูลฝอย ตลอดจนเป็ นการรักษา
คุณภาพสงิ่ แวดล ้อม และสง่ เสริมคุณภาพชวี ต
ิ ของประชาชนโดยรวมให ้ดีขน
ึ้
5.4 คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้ า ในการประชุม
เมือ
่ วันที่ 28 สงิ หาคม 2543 ได ้มีการพิจารณาเรือ
่ งดังกล่าว และมีมติเห็นควรให ้มีการ
ื้ ไฟฟ้ าจากโครงการ SPP ขนาด
ออกระเบียบเพิม
่ เติมเป็ นกรณีพเิ ศษสาหรับการรับซอ
เล็ก โดยมอบให ้ สพช. และการไฟฟ้ าทัง้ 3 ร่วมกันดาเนินการ ต่อไป และเห็นควรให ้
โครงการโรงไฟฟ้ าขยะ จังหวัดภูเก็ต แลกเปลีย
่ นหน่วยพลังงานไฟฟ้ าทีส
่ ง่ เข ้าระบบ
ื้ จาก กฟภ. ได ้ ในระหว่างทีย
ของ กฟภ. กับทีซ
่ อ
่ ังไม่โอนงานให ้กับเทศบาลเมือง
ภูเก็ต โดยกรมโยธาธิการจะไม่คด
ิ ค่าไฟฟ้ าสาหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้ าทีส
่ ง่ เข ้า
ื้ จาก กฟภ. ทัง้ นี้ เมือ
ระบบ กฟภ. เกินกว่าทีซ
่ อ
่ การโอนงาน แล ้วเสร็จ เทศบาลเมือง
ั ปทานประกอบกิจการไฟฟ้ าและยืน
ภูเก็ต จะสามารถขอสม
่ คาร ้องเพือ
่ เสนอขายไฟฟ้ า
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ได ้ต่อไป
ให ้ กฟผ. ตามระเบียบการรับซอ
มติของทีป
่ ระชุม

1. เห็นชอบให ้ขยายระยะเวลาการผ่อนผันคุณสมบัตข
ิ อง SPP สาหรับโครงการ
ิ้ สุดการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ
SPP ทีม
่ ก
ี าหนดวัน สน
่ วันที่ 4
ิ้ ปี 2546 โดยคุณสมบัต ิ
พฤศจิกายน 2540 ภายในปี 2546 ออกไปอีกจนถึงสน
ของ SPP ทีไ่ ด ้รับการผ่อนผันมีดังนี้
ั สว่ นของพลังงานความร ้อนทีจ
้
o 1.1 ผ่อนผันการกาหนดสด
่ ะนาไปใชใน
กระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้ าต่อการผลิตพลังงาน
ทัง้ หมดไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 10 โดยคิดเฉลีย
่ ในแต่ละปี
ั สว่ นของผลบวกระหว่างพลังงานไฟฟ้ าที่
o 1.2 ผ่อนผันการกาหนดสด
้
ผลิตได ้และครึง่ หนึง่ ของพลังงานความร ้อนทีจ
่ ะนาไปใชในกระบวนการ
อุณหภาพต่อพลังงานจากน้ามันและ/หรือก๊าซธรรมชาติ (โดยคิดจากค่า
ความร ้อนตา่ ) ไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 45 โดยคิดเฉลีย
่ ในแต่ละปี
ทัง้ นี้ ให ้ SPP ทีป
่ ระสงค์จะขอผ่อนผันติดต่อกับ กฟผ. เป็ นรายๆ ไป
ื้ ไฟฟ้ า
2. เห็นชอบให ้มีการออกระเบียบเพิม
่ เติมเป็ นกรณีพเิ ศษสาหรับการรับซอ
้ งงาน
จากโครงการ SPP ขนาดเล็กเพือ
่ สง่ เสริมให ้มีการผลิตไฟฟ้ าโดยใชพลั
้
นอกรูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ก๊าซชวี ภาพจากฟาร์ม
ั ว์เป็ นเชอ
ื้ เพลิง โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็ก ทัง้ นี้ มอบหมายให ้
เลีย
้ งสต
สพช. และการไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ร่วมกันดาเนินการต่อไป
3. เห็นชอบให ้โครงการโรงไฟฟ้ าขยะ จังหวัดภูเก็ต แลกเปลีย
่ นหน่วยพลังงาน
ไฟฟ้ าทีส
่ ง่ เข ้าระบบของ กฟภ. ได ้ในระหว่างทีโ่ ครงการดังกล่าวยังไม่ได ้รับ
ั ปทาน ภายหลังจากทีไ่ ด ้รับสม
ั ปทานแล ้วให ้โครงการขาย ไฟฟ้ าให ้ กฟผ.
สม
ตามระเบียบ SPP

ั
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟ้าราชบุร ี
เรือ
่ งที่ 11 ร่างสญญาซ
อ
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2537 อนุมัตต
ิ ามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรือ
่ งการพัฒนาก๊าซธรรมชาติจากสหภาพ
้ นเชอ
ื้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ า โดยเห็นชอบให ้นาเงือ
พม่าเพือ
่ ใชเป็
่ นไขหลักๆ ของ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ จากแหล่งยาดานา มายกร่างสญ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ ระหว่างการ
สญ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) กับ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ี่ งระหว่าง ปตท.
(กฟผ.) โดยอัตราค่าผ่านท่อควรสะท ้อนถึง การแบ่งภาระความเสย
และ กฟผ.
2. ต่อมาเมือ
่ วันที่ 13 สงิ หาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบนโยบายราคา
ก๊าซธรรมชาติและการกากับดูแล โดยเฉพาะเมือ
่ มีการนาเข ้าก๊าซฯจากสหภาพพม่า
ื่ มโยงระบบท่อก๊าซฯ จากสหภาพพม่าเข ้ากับระบบท่อหลักแล ้วให ้นา
ปตท. จะเชอ
ก๊าซฯ จากแหล่งยาดานา (Pool 4) กับก๊าซฯ จากอ่าวไทย และเยตากุน (Pool 2) มา
เฉลีย
่ ให ้เป็ นราคาเดียวกัน และเมือ
่ วันที่ 24 สงิ หาคม 2542 ได ้มีมติเห็นชอบ ให ้
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ สาหรับโรงไฟฟ้ า
กฟผ. ให ้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการเจรจาสญ

ั ญาฯ ยาดานา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ
ราชบุรใี ห ้สอดคล ้องกับเงือ
่ นไขของสญ
่ วันที่
ั ญาโดยเร็ว
29 พฤศจิกายน 2537 และให ้มีการลงนามในสญ
3. นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเพิม
่ เติมเมือ
่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เห็นชอบ
แผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้ าราชบุร ี โดยในสว่ นของการจัดหา
ื้ เพลิง (ก๊าซธรรมชาติ) มีประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
เชอ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติกบ
3.1 บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรจ
ี ะทาสญ
ั ปตท. โดยตรง
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ หลัก
(Gas Sales Agreement :GSA) ทัง้ นี้ กฟผ. จะต ้องทาสญ
(Master Gas Sales Agreement :MGSA) กับ ปตท. ซงึ่ จะระบุเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับภาระ
ของ กฟผ. กรณีบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรไี ม่สามารถรับก๊าซฯ ที่ ปตท. สง่ ให ้ครบตาม
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติ (Minimum Take Liability) ซงึ่ เป็ น
ปริมาณทีก
่ าหนดในสญ
รูปแบบ เดียวกันกับการจัดหาก๊าซของผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน ในกรณีทบ
ี่ ริษัทผลิตไฟฟ้ า
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ กฟผ. จะเป็ นผู ้จัดหาก๊าซฯ ให ้แก่บริษัท
ราชบุร ี ไม่สามารถทาสญ
ั ญาซอ
ื้
ผลิตไฟฟ้ าราชบุรเี ป็ นการชวั่ คราวจนกว่าบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุร ี จะลงนามสญ
ขายก๊าซฯ กับ ปตท. ได ้
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติ (GSA) ระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรี กับ ปตท.
3.2 สญ
ได ้กาหนด เงือ
่ นไขเกีย
่ วกับปริมาณและการจัดสง่ ก๊าซฯ ให ้กับบริษัทผลิตไฟฟ้ า
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่างบริษัท Tri Energy Company
ราชบุรโี ดยจะใชส้ ญ
ื้ ก๊าซธรรมชาติท ี่ ปตท. จัดหาจาก สหภาพพม่า)
Limited (ผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนซงึ่ ซอ
กับ ปตท. เป็ นต ้นแบบ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติหลัก (MGSA) ระหว่าง กฟผ. กับ ปตท. ได ้กาหนด
3.3 สญ
เงือ
่ นไขเกีย
่ วกับภาระรับผิดชอบของ กฟผ. กรณีบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรไี ม่สามารถ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติ
รับก๊าซฯ ที่ ปตท. สง่ ให ้ครบตามปริมาณทีก
่ าหนดในสญ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ หลักตามโครงการรับซอ
ื้ ไฟฟ้ าจาก เอกชน
โดยอาจจะใชส้ ญ
(Master IPP Program Gas Sales Agreement) ระหว่าง กฟผ. กับ ปตท. เป็ น
ั ญาหลักดังกล่าวเพือ
ต ้นแบบ หรือแก ้ไขสญ
่ ให ้ครอบคลุมถึงบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรี
4. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 18 มกราคม 2543 และเมือ
่ วันที่ 25 กรกฎาคม
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติสาหรับโรงไฟฟ้ า
2543 รับทราบ รายงานผลการเจรจาสญ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ สาหรับ
ราชบุรรี ะหว่าง ปตท. และ กฟผ. โดยให ้มีการลงนามในสญ
้
โรงไฟฟ้ าราชบุร ี เพือ
่ ให ้มีผลบังคับใชโดยเร็
ว
5. ปตท. กฟผ. และสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได ้ดาเนินการ
ั ญา ซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟ้ าราชบุร ี โดยคานึงถึง
จัดทาสญ
ั ญาตามมติคณะรัฐมนตรี ข ้างต ้นแล ้วเสร็จ โดยแยกออกเป็ น 2
หลักการการจัดทาสญ
ั ญา คือ สญ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. กับ บริษัทผลิต ไฟฟ้ าราชบุรี
สญ
(Gas Sales Agreement : GSA) ทีก
่ าหนดเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับปริมาณและการจัดสง่
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติหลักระหว่าง
ก๊าซฯ ให ้กับบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุร ี และสญ
ปตท. กับ กฟผ. (Ratchaburi Master Gas Sales Agreement : RMGSA) ทีก
่ าหนด

เงือ
่ นไขเกีย
่ วกับภาระความรับผิดชอบของ กฟผ. ในกรณีทบ
ี่ ริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรี
ั ญา GSA
ไม่สามารถรับก๊าซฯ ที่ ปตท. จัดหาให ้ตามปริมาณทีก
่ าหนดไว ้ตามสญ
มติของทีป
่ ระชุม


ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. กับ บริษัทผลิตไฟฟ้ า
เห็นชอบร่างสญ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติหลักระหว่าง ปตท. กับ
ราชบุร ี (GSA) และร่างสญ
กฟผ. (RMGSA) โดยเร่งรัดให ้ ปตท. และ กฟผ. รวมทัง้ บริษัทผลิตไฟฟ้ า
ั ญาฯ ดังกล่าวต่อไป
ราชบุร ี จากัด รับไปดาเนินการลงนามในสญ

เรือ
่ งที่ 12 การปร ับโครงสร้างอ ัตราค่าไฟฟ้า
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 10 สงิ หาคม 2541 เห็นชอบการออกพันธบัตรใน
ตลาดทุนต่างประเทศของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทัง้
เงือ
่ นไขของธนาคารโลกในการค้าประกันเงินต ้น และมอบหมายให ้สานักงาน
ึ ษาการปรับปรุง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ดาเนินการศก
โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า ซงึ่ สพช. ได ้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว โดย
ึ ษาในเรือ
จัดจ ้างบริษัททีป
่ รึกษา Pricewaterhouse Coopers (PwC) ทาการศก
่ ง
่
ึ
ึ
ดังกล่าว ซงการศกษาได ้แล ้วเสร็จ
ึ ษาการปรับปรุงโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า ซงึ่ มีนายปิ ย
2. คณะกรรมการกากับการศก
สวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็ นประธาน ประกอบด ้วยผู ้แทนจาก สพช. สานักงาน
ี ลาง สานักบริหาร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ กรมบัญชก
หนีส
้ าธารณะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค ้าไทย นักวิชาการ และการ
ึ ษาดังกล่าวจนได ้ข ้อยุต ิ
ไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ได ้พิจารณาผลการศก
3. ข ้อเสนอการปรับโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าทีไ่ ด ้มีการปรับปรุงตามความเห็นของ
ึ ษาฯ สรุปได ้ดังนี้
คณะกรรมการกากับการศก
3.1 ข ้อเสนอโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายสง่ มีดงั นี้
(1) โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายสง่ ที่ กฟผ. ขายให ้การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.)
และ การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค (กฟภ.) กาหนดเป็ นโครงสร ้างเดียวกัน โดยไม่มก
ี าร
กาหนดสว่ นเพิม
่ -สว่ นลดค่าไฟฟ้ าขายสง่ ที่ กฟผ. ขายให ้กับ กฟน. และ กฟภ.
่ ปั จจุบัน แต่มก
ดังเชน
ี ารชดเชยรายได ้ระหว่าง กฟน. และ กฟภ. ในลักษณะเหมาจ่าย
แทน
(2) ค่าไฟฟ้ าขายสง่ ประกอบด ้วยค่าผลิตไฟฟ้ า และค่ากิจการระบบสง่ โดยค่าไฟฟ้ า
จะ แตกต่างกันตามระดับแรงดัน และชว่ งเวลาของการใช ้

(3) กาหนดบทปรับค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้ า (Power Factor) ในระดับขายสง่
ระหว่าง กฟผ. กับ กฟน. และ กฟภ. หากค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้ าตา่ กว่า 0.875 ใน
อัตรา 5 บาท/kVar/เดือน
ื่ มโยงระบบใหม่ ในอัตรา 50,000 บาท/MVA/ปี สาหรับ
(4) กาหนดค่าบริการการเชอ
ื่ มโยงระบบ ณ ระดับแรงดัน 69 kV ขึน
ผู ้ เชอ
้ ไป และ 100,000 บาท/MVA/ปี ณ
ระดับแรงดันกลาง
(5) ราคาขายสง่ เฉลีย
่ จะลดลงจากค่าไฟฟ้ าขายสง่ ปั จจุบันร ้อยละ 2 ซงึ่ สอดคล ้องกับ
ั สว่ นเดียวกัน
ค่า ไฟฟ้ าขายปลีกทีล
่ ดลงในสด
3.2 ข ้อเสนอโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายปลีก มีดงั นี้
(1) อัตราค่าไฟฟ้ าขายปลีกเฉลีย
่ ลดลงประมาณร ้อยละ 2
้
(2) ลดการอุดหนุนระหว่างกลุม
่ ให ้น ้อยลงเท่าทีจ
่ ะทาได ้ โดยไม่ทาให ้ผู ้ใชไฟฟ้
ากลุม
่
ใดต ้องจ่ายค่าไฟฟ้ าเพิม
่ ขึน
้
ั เจน สาหรับกิจการผลิต
(3) โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าจะมีการแยกให ้เห็นอย่างชด
กิจการระบบสง่ กิจการระบบจาหน่าย และกิจการค ้าปลีก
(4) มีการปรับโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าแบบ Time of Use (TOU) ใหม่ เพือ
่ ให ้
้
้ (Load Profile) ที่
สะท ้อนถึง ต ้นทุนและลักษณะการใชไฟฟ้
าของผู ้ใชไฟ
เปลีย
่ นแปลงไปให ้มากทีส
่ ด
ุ
้
(5) ขยายขอบเขตการใชอั้ ตราค่าไฟฟ้ าแบบ TOU ให ้ครอบคลุมถึงผู ้ใชไฟฟ้
าในกลุม
่
้
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ทีม
่ ก
ี ารใชไฟฟ้
าเกินกว่า 250,000 หน่วย/เดือน หรือมีความ
ต ้องการพลังไฟฟ้ าตัง้ แต่ 1,000 กิโลวัตต์ ขึน
้ ไป นอกจากนี้ อัตรา TOU จะนามาใช ้
้
เป็ นอัตราเลือกสาหรับผู ้ใชไฟฟ้
าประเภทบ ้านอยูอ
่ าศัยกิจการขนาดเล็ก และสว่ น
ราชการ
้
้
(6) ปรับปรุงการจาแนกกลุม
่ ผู ้ใชไฟใหม่
โดยกาหนดให ้กลุม
่ ผู ้ใชไฟประเภทกิ
จการ
้
ขนาดกลางทีม
่ ป
ี ริมาณการใชไฟฟ้
าเกินกว่า 250,000 หน่วย หรือมีความต ้องการพลัง
้
ไฟฟ้ าเกินกว่า 1,000 กิโลวัตต์ ขึน
้ ไป อยูใ่ นกลุม
่ ผู ้ใชไฟประเภทกิ
จการขนาดใหญ่
ทัง้ หมด
(7) รวมค่าไฟฟ้ าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ (Ft) ในปั จจุบันเท่ากับ
64.52 สตางค์/หน่วย เข ้าไปในค่าไฟฟ้ าฐาน และกาหนดค่า Ft ใหม่ ณ จุดเริม
่ ต ้น
เท่ากับ 0
(8) โครงสร ้างค่าไฟฟ้ าใหม่ให ้มีผลใชบั้ งคับตัง้ แต่คา่ ไฟฟ้ าเดือนตุลาคม 2543 เป็ น
ต ้นไป

3.3 ใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้ าจะจาแนกรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้ าตามประเภทกิจการ
ไฟฟ้ า ได ้แก่ กิจการผลิต กิจการระบบสง่ และกิจการระบบจาหน่าย รวมทัง้ แสดงการ
้
้
ให ้การอุดหนุนค่าไฟฟ้ าระหว่างกลุม
่ ผู ้ใชไฟฟ้
า เพือ
่ ให ้ผู ้ใชไฟทราบถึ
งค่าไฟฟ้ าในแต่
ละกิจการไฟฟ้ าอย่างแท ้จริงและมูลค่าการอุดหนุนค่าไฟฟ้ าของตน ทัง้ นี้ ใบเรียกเก็บ
้
เงินค่าไฟฟ้ าดังกล่าวจะนามาใชกั้ บผู ้ใชไฟประเภทกิ
จการขนาดใหญ่กอ
่ น
ึ ษาการปรับปรุงโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าได ้พิจารณา
3.4 คณะกรรมการกากับการศก
ให ้มีการ ปรับปรุงสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ (Ft) ของบริษัททีป
่ รึกษา
PwC ดังนี้
ั เจน กล่าวคือ กิจการผลิต กิจการระบบสง่
(1) แยกค่า Ft ในแต่ละกิจการอย่างชด
กิจการระบบจาหน่าย และกิจการค ้าปลีก
(2) ปรับฐานค่า Ft ใหม่ (Rebase เพือ
่ ให ้ Ft เท่ากับ 0 ณ จุดเริม
่ ต ้น) เนือ
่ งจากตาม
ข ้อเสนอ โครงสร ้างค่าไฟฟ้ าขายปลีกจะรวมค่า Ft ณ ระดับ 64.52 สตางค์/หน่วย ไว ้
แล ้ว
(3) เนือ
่ งจากการไฟฟ้ ายังไม่มอ
ี ส
ิ ระในการบริหารจัดการหนีไ
้ ด ้อย่างแท ้จริง จึงเห็น
ิ ของการไฟฟ้ าปรับในค่า
ควรให ้การไฟฟ้ านาผลกระทบของอัตราแลกเปลีย
่ นต่อหนีส
้ น
ไฟฟ้ าผ่านสูตร Ft ได ้ในชว่ งแรก หากอัตราแลกเปลีย
่ นเปลีย
่ นแปลงจากระดับ 38
บาท/เหรียญสหรัฐ ทัง้ นี้ การคานวณค่า Ft สาหรับการเรียกเก็บ ตัง้ แต่เดือนเมษายน
ี่ งจากอัตราแลกเปลีย
2544 เป็ นต ้นไป ให ้การไฟฟ้ ารับความเสย
่ นด ้วย โดยให ้มีการ
ปรับค่าไฟฟ้ าผ่านสูตร Ft เมือ
่ อัตราแลกเปลีย
่ นอ่อนตัวลงจากอัตราแลกเปลีย
่ นฐาน
้
(ซงึ่ จะเป็ นไปตามอัตราแลกเปลีย
่ น ทีใ่ ชในการค
านวณค่า Ft สาหรับการเรียกเก็บใน
เดือนเมษายน 2544) เกินกว่าร ้อยละ 5 แต่ทงั ้ นีไ
้ ม่เกิน 45 บาท/เหรียญสหรัฐ แต่
หากอัตราแลกเปลีย
่ นแข็งค่าขึน
้ จากอัตราแลกเปลีย
่ นฐาน ให ้การไฟฟ้ าคืน
ผลประโยชน์ให ้ประชาชน ผ่านสูตร Ft ทัง้ หมด
(4) รายได ้ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงของ 3 การไฟฟ้ า เนือ
่ งจากราคาขายเปลีย
่ นแปลงไปจากที่
ประมาณการ (MR) ยังคงให ้ปรับค่าไฟฟ้ าผ่าน MR ในชว่ ง 6 เดือนแรก หลังปรับ
โครงสร ้างค่าไฟฟ้ าใหม่ เพือ
่ ให ้การไฟฟ้ ามีรายได ้สอดคล ้องกับราคาขายปลีกทีล
่ ดลง
ร ้อยละ 2 เมือ
่ พ ้นกาหนดดังกล่าวให ้นาค่า MR ออกจากสูตร Ft
้
(5) ค่า Ft จะปรับตามการเปลีย
่ นแปลงของอัตราเงินเฟ้ อ จากอัตราเงินเฟ้ อทีใ่ ชใน
การคานวณฐานะการเงินของกิจการผลิต กิจการระบบสง่ กิจการระบบจาหน่าย และ
ิ ธิภาพ หรือค่า "X" สาหรับกิจการผลิต กิจการ
กิจการค ้าปลีก ทัง้ นี้ ค่าตัววัดประสท
ระบบสง่ และกิจการระบบจาหน่าย ได ้นาไปรวมไว ้ในการกาหนดโครงสร ้างค่าไฟฟ้ า
ฐานแล ้ว
้
(6) ค่าใชจ่้ ายด ้านการจัดการด ้านการใชไฟฟ้
า (DSM) ให ้นาออกจากสูตรการคานวณ
Ft

3.5 การชดเชยรายได ้ระหว่างการไฟฟ้ า (Financial Tranfers) เนือ
่ งจากการไฟฟ้ า
ฝ่ ายจาหน่ายมีต ้นทุนในการจัดหาไฟฟ้ าทีแ
่ ตกต่างกัน ในขณะทีโ่ ครงสร ้างค่าไฟฟ้ า
ขายปลีกเป็ นอัตราเดียวกันทัว่ ประเทศ ควรมีการชดเชยรายได ้แบบเหมาจ่าย (Lump
sum financial Transfer) จาก กฟน. ไปยัง กฟภ. แทนการชดเชยรายได ้ผ่านสว่ น
่ ในปั จจุบัน ซงึ่ จะทาให ้ กฟน. ต ้องชดเชยรายได ้
เพิม
่ (สว่ นลด) ค่าไฟฟ้ าขายสง่ เชน
ให ้ กฟภ. ในระดับ 7,979-9,152 ล ้านบาทต่อปี ในชว่ งปี 2544-2546
ึ ษาผลกระทบของโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าใหม่ เปรียบเทียบ
4. คณะกรรมการฯ ได ้ศก
กับอัตราค่าไฟฟ้ าปั จจุบันแล ้วพบว่า ผลกระทบโดยรวมค่าไฟฟ้ าจะลดลงร ้อยละ 2.11
มติของทีป
่ ระชุม






เห็นชอบข ้อเสนอโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายสง่ โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า
ขายปลีก และรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้ า รายละเอียดตามข ้อ 4.6.14.6.3 และเอกสารแนบ 8-9 ของเอกสารประกอบวาระ 4.7.1 และมอบหมาย
ึ ษาการปรับปรุงโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า รับไป
ให ้คณะกรรมการกากับการศก
ดาเนินการให ้เกิดผลในทางปฏิบต
ั ิ โดยให ้มีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่เดือนตุลาคม
2543 เป็ นต ้นไป
เห็นชอบในหลักการข ้อเสนอสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ (Ft)
รายละเอียดตามข ้อ 4.7 และเอกสารแนบ 10 ของเอกสารประกอบวาระ 4.7.1
ทัง้ นี้ ให ้มีการปรับค่าไฟฟ้ าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัตค
ิ รัง้
ต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และมอบหมายให ้คณะอนุกรรมการกากับสูตร
การปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัตริ ับไปดาเนินการปรับค่าไฟฟ้ าตามสูตร Ft
ภายใต ้หลักการดังกล่าว
เห็นชอบในหลักการการชดเชยรายได ้ระหว่าง กฟน. และ กฟภ. รวมทัง้ กลไก
ในการปรับปรุงการ ชดเชยรายได ้ รายละเอียดตามข ้อ 4.8 ของเอกสาร
ประกอบวาระ 4.7.1

้ื ขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. ก ับ บริษ ัท
เรือ
่ งที่ 13 การกาหนดราคาซอ
ไตรเอนเนอจี้ จาก ัด
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 13 สงิ หาคม 2539 เห็นชอบแนวทางในการกาหนด
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่างการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ราคาก๊าซธรรมชาติ การซอ
(ปตท.) กับผู ้ใช ้ และอัตราค่าผ่านท่อ ในประเด็นราคาค่าเนือ
้ ก๊าซฯ ให ้แบ่งออกเป็ น 4
ื่ มโยงระบบท่อก๊าซฯ จากสหภาพพม่าเข ้ากับระบบ
กลุม
่ (Pool) และเมือ
่ ปตท. เชอ
ท่อหลักแล ้ว ก๊าซฯ จาก Pool 4 (ยาดานา) และ Pool 2 (อ่าวไทย และ เยตากุน) จะ
ถูกนามาเฉลีย
่ ให ้เป็ นราคาเดียวกัน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเพิม
่ เติมเมือ
่ วันที่ 25
กรกฎาคม 2543 เห็นชอบแนวทางการแก ้ไขปั ญหาภาระจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ทีม
่ ากกว่าความต ้องการ โดยเฉพาะมาตรการเร่งรัดโครงการท่อก๊าซธรรมชาติราชบุร-ี

ื่ มโยงระบบท่อสง่ ก๊าซฯ จาก
วังน ้อย ให ้แล ้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2543 เพือ
่ เชอ
สหภาพพม่าเข ้ากับระบบท่อหลัก เพือ
่ สง่ ก๊าซฯ จาก สหภาพพม่าไปทีโ่ รงไฟฟ้ าวัง
น ้อย
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement :
2. ปตท. ได ้ดาเนินการจัดทาสญ
้
GSA) กับผู ้ใชโดยเฉพาะผู
้ผลิตไฟฟ้ าอิสระ (IPP) ทัง้ 4 ราย และโรงไฟฟ้ าราชบุรี ใน
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซฯ ดังกล่าว อยูบ
การจัดทาสญ
่ นพืน
้ ฐานการกาหนดราคาก๊าซฯ ตามมติ
ื่ มโยงระบบท่อก๊าซฯ
คณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 13 สงิ หาคม 2539 ทีก
่ าหนดให ้มีการ เชอ
จากสหภาพพม่าเข ้ากับระบบท่อหลัก แล ้วนาราคาก๊าซฯ จาก Pool 2 และ Pool 4 มา
เฉลีย
่ ให ้เป็ นราคาเดียวกัน
ื่ มโยงระบบท่อก๊าซฯ จากสหภาพพม่าเข ้ากับระบบท่อก๊าซฯ หลักตาม
3. จากการเชอ
โครงการก่อสร ้างท่อก๊าซฯราชบุร-ี วังน ้อยซงึ่ มีกาหนดแล ้วเสร็จและเริม
่ ดาเนินการจ่าย
ก๊าซฯได ้จริง (Commissioning) ในวันที่ 1 มกราคม 2544 ขณะทีโ่ รงไฟฟ้ า IPP
จานวน 2 รายคือ บริษัทไตรเอนเนอจี้ จากัด (Tri Energy) และบริษัท ผลิตไฟฟ้ า
อิสระ (ประเทศไทย) จากัด (Independent Power) สามารถรับก๊าซฯ และผลิต
กระแสไฟฟ้ าจ่ายให ้กับ กฟผ. (Commercial Operation Date :COD) ได ้แล ้วตัง้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 และ วันที่ 15 สงิ หาคม 2543 ตามลาดับ
4. ปตท. ได ้จัดหาก๊าซฯ และเรียกเก็บค่าก๊าซฯ จาก IPP ทัง้ 2 ราย คือ 1) Tri
Energy รับและจ่ายค่าเนือ
้ ก๊าซฯ เฉลีย
่ จาก Pool 2 (เฉพาะในสว่ นของเยตากุน
เท่านัน
้ ) และ Pool 4 (ยาดานา) แทนทีจ
่ ะต ้องรับและ จ่ายค่าเนือ
้ ก๊าซฯ เฉลีย
่ จาก
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซ
Pool 2 (อ่าวไทยและ เยตากุน) และ Pool 4 (ยาดานา) ตามสญ
ธรรมชาติ และ 2) Independent Power รับและจ่ายค่าเนือ
้ ก๊าซฯ เฉลีย
่ จาก Pool 2
(เฉพาะในสว่ นของอ่าวไทยเท่านัน
้ ) แทนทีจ
่ ะต ้องรับและจ่ายค่าเนือ
้ ก๊าซฯ เฉลีย
่ จาก
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซ
Pool 2 (อ่าวไทยและ เยตากุน) และ Pool 4 (ยาดานา) ตามสญ
ธรรมชาติ
ื ถึงสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
5. บริษัท Tri Energy ได ้มีหนังสอ
แห่งชาติ (สพช.) แจ ้งความเห็นของ กฟผ. ว่า กฟผ. ไม่ควรจะต ้องจ่ายค่าก๊าซฯ ใน
ราคาค่าเนือ
้ ก๊าซฯ เฉลีย
่ จากสหภาพพม่า (เยตากุน และ ยาดานา) โดยเห็นว่า Tri
ื้ ก๊าซฯ ในราคาค่าเนือ
Energy ควรจะรับซอ
้ ก๊าซฯ เฉลีย
่ จาก Pool 2 กับ Pool 4 ตาม
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติ
สญ
6. สพช. ปตท. และ กฟผ. ได ้ร่วมกันพิจารณาประเด็นปั ญหาดังกล่าวแล ้ว มี
ความเห็น ดังนี้
6.1 ในหลักการสมควรทีฝ
่ ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ 1) ปตท. ในฐานะผู ้จัดหาก๊าซธรรมชาติ
ื้ ก๊าซฯ จาก ปตท. และผู ้ขายไฟฟ้ าให ้ กฟผ. และ 3) กฟผ. ใน
2) IPP ในฐานะผู ้รับซอ
ื้ ไฟฟ้ าจาก IPP จาเป็ นต ้องอ ้างถึงสญ
ั ญาต่างๆ ทีม
ั ญาซอ
ื้ ขาย
ฐานะผู ้รับซอ
่ อ
ี ยูค
่ อ
ื สญ
ก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. กับ IPP (Gas Sales Agreement : GSA) ทีก
่ าหนดให ้
ปตท. จาหน่ายก๊าซฯ ให ้ IPP ในราคาก๊าซฯ เฉลีย
่ จาก Pool 2 และ Pool 4 และ
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าระหว่าง กฟผ. กับ IPP (Power Purchase Agreement : PPA)
สญ

ทีก
่ าหนดให ้ราคาไฟฟ้ าที่ IPP ขายให ้ กฟผ. เป็ นราคาสง่ ต่อ (Passthrough) ตามที่
ปตท. เรียกเก็บค่าก๊าซฯ จาก IPP
6.2 อย่างไรก็ตาม เมือ
่ คานึงถึงกาหนดแล ้วเสร็จของโครงการท่อก๊าซฯ ราชบุร-ี วัง
น ้อยทีส
่ ามารถ เริม
่ ดาเนินการจ่ายก๊าซฯ ได ้จริง (Commissioning) ในวันที่ 1
มกราคม 2544 ซงึ่ ทาให ้ ปตท. สามารถนาราคาก๊าซฯ Pool 4 (สหภาพพม่า) มา
เฉลีย
่ รวมกับราคาก๊าซฯ จาก Pool 2 ได ้ จึงเห็นสมควรกาหนดให ้ ปตท. จัดหาก๊าซฯ
และเรียกเก็บค่าก๊าซฯ จาก IPP ทัง้ 2 ราย คือ Tri Energy : รับและจ่ายค่าเนือ
้ ก๊าซฯ
เฉลีย
่ จาก Pool 2 (เฉพาะในสว่ นของเยตากุนเท่านัน
้ ) และ Pool 4 (ยาดานา) สว่ น
Independent Power : รับและจ่ายค่าเนือ
้ ก๊าซฯ เฉลีย
่ จาก Pool 2 (เฉพาะในสว่ น
ของอ่าวไทย เท่านัน
้ )
ื้ กระแสไฟฟ้ าจาก IPP ทัง้ สองรายตามราคาก๊าซฯ ที่
6.3 กาหนดให ้ กฟผ. รับซอ
ปตท. เรียกเก็บ ตามทีไ่ ด ้มีการปฏิบต
ั อ
ิ ยูใ่ นปั จจุบัน โดยไม่ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนด
ั ญา GSA ไปจนกว่าโครงการท่อสง่
ด ้านราคาทีร่ ะบุใน Schedule 4 และ 5 ของสญ
ก๊าซธรรมชาติราชบุร-ี วังน ้อย แล ้วเสร็จและสามารถเริม
่ ดาเนินการ จ่ายก๊าซฯ ได ้จริง
ในวันที่ 1 มกราคม 2544
มติของทีป
่ ระชุม


เห็นชอบการกาหนดให ้ ปตท. จัดหาก๊าซฯ และเรียกเก็บค่าก๊าซฯ จาก IPP ทัง้
2 ราย คือ บริษัทไตรเอนเนอจี้ จากัด และ บริษัทผลิตไฟฟ้ าอิสระ (ประเทศ
ื้ กระแสไฟฟ้ าจาก IPP
ไทย) จากัด ตามข ้อ 6.3 รวมทัง้ กาหนดให ้ กฟผ. รับซอ
ทัง้ 2 รายตามราคาก๊าซฯ ที่ ปตท. เรียกเก็บจาก IPP ทัง้ 2 ราย ตามข ้อ 6.3
โดยไม่ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดด ้านราคาทีร่ ะบุใน Schedule 4 และ 5 ของ
ั ญา GSA ไปจนกว่าโครงการท่อสง่ ก๊าซฯ ราชบุร-ี วังน ้อย จะแล ้วเสร็จและ
สญ
สามารถเริม
่ ดาเนินการจ่ายก๊าซฯ ได ้จริงในวันที่ 1 มกราคม 2544

ปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.

