มติคณะกรรมการนโยบายพล ังงานแห่งชาติ
ครงที
ั้ ่ 10/2543 (ครงที
ั้ ่ 80)
ว ันศุกร์ท ี่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสเี ขียว ตึกไทยคูฟ
่ ้ า ทาเนียบร ัฐบาล

1. ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
2. รายงานผลการดาเนินงานและแผนการใชจ่้ ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจาก
ั ญาโรงกลัน
สญ
่ ปิ โตรเลียม
3. การอนุมัตงิ บประมาณเพือ
่ เป็ นค่าใชจ่้ ายในการป้ องกันและปราบปรามการ
กระทาความผิดเกีย
่ วกับปิ โตรเลียม ปี งบประมาณ 2544
4. ความคืบหน ้าของมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ามันทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้
ื้ เพลิงและแผนเตรียมพร ้อมเพือ
5. สถานการณ์ราคาน้ามันเชอ
่ รองรับสถานการณ์
ในตะวันออกกลาง

ั พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
นายศุภชย
นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ แทน
เลขาธิการคณะกรรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

เรือ
่ งที่ 1 ร่างพระราชบ ัญญ ัติการประกอบกิจการพล ังงาน พ.ศ. ....
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมครัง้ ที่ 9/2543 (ครัง้ ที่ 79)
เมือ
่ วันที่ 28 กันยายน 2543 ได ้พิจารณาเรือ
่ ง ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. .... และได ้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัตก
ิ าร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... โดยมอบหมายให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่ กรม
โยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย และการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จัดสง่
ข ้อแก ้ไขมายัง สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เพือ
่ นาไป
ปรับปรุงแก ้ไขร่างพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ และเวียนคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติเพือ
่ ขอความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตอ
่ ไป

2. สพช. ได ้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ให ้การดาเนินการเป็ นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข ้างต ้น ได ้แก่ กรมโยธาธิการ ปตท.
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการพิจารณาข ้อแก ้ไขและข ้อคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... เพือ
่ นาไปปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าวต่อไป ซงึ่ จากการหารือร่วมกันได ้ข ้อสรุปในการแก ้ไขร่าง
พระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าว ดังนี้
2.1 กรมโยธาธิการ มีข ้อแก ้ไขดังนี้
(1) เพิม
่ เติมมาตรา 7(6) โดยให ้อานาจแก่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ร่วมกับ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยในการกาหนดขอบเขตการอนุญาตหรือการ
ั ปทานตามประกาศคณะปฏิวต
ให ้สม
ั ิ ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515 และขอบเขตการกาหนด
มาตรฐานความปลอดภัยของกรมโยธาธิการและคณะกรรมการฯ เพือ
่ ไม่ให ้มีความ
้
ซ้าซอนกั
น
(2) เพิม
่ เติมข ้อความวรรค 5 ของมาตรา 43 เกีย
่ วกับการขอรับใบอนุญาตของผู ้
ประกอบ กิจการพลังงานเป็ นดังนี้ "การประกอบกิจการพลังงานใดซงึ่ จะต ้องได ้รับ
ั ปทานตามกฎหมายอืน
ั ปทานตาม
อนุญาตหรือรับสม
่ จะต ้องได ้รับอนุญาตหรือรับสม
กฎหมายนัน
้ ด ้วย ยกเว ้นการขออนุญาตการผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมายว่าด ้วย
การพัฒนาและสง่ เสริมพลังงาน และการขออนุญาตตามมาตรา 37 ตามกฎหมายว่า
ด ้วยการ ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย"
(3) เพิม
่ เติมข ้อความในมาตรา 45 (16) โดยในสว่ นของประเภทใบอนุญาตการ
ประกอบ กิจการค ้าปลีกก๊าซธรรมชาติ ให ้เพิม
่ เติมว่า "ยกเว ้นการประกอบกิจการสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสาหรับรถ"
(4) เพิม
่ เติมข ้อความในมาตรา 68 วรรคหนึง่ โดยให ้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจ
กาหนดมาตรฐานด ้านความมั่นคงปลอดภัยและด ้านเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ า
(5) แก ้ไขมาตรา 172 โดยตัด " ประกาศคณะปฏิวัตฉ
ิ บับที่ 58" ออกจากข ้อความเดิม
(6) มาตรา 176 เปลีย
่ นแปลงถ ้อยคาจาก "อนุญาตตามประกาศคณะปฏิวต
ั ฉ
ิ บับที่
ั
58" เป็ น "สมปทานตามประกาศคณะปฏิ
วต
ั ฉ
ิ บับที่ 58"
2.2 ปตท. ได ้ขอเพิม
่ เติมข ้อความในมาตรา 174 วรรค 3 ดังนี้ "ในการออกใบอนุญาต
ตาม วรรคสองให ้คณะกรรมการกาหนดเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับการประกอบกิจการของการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค การ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง ข้อผูกพ ันทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม
และประโยชน์ของประชาชนทีไ่ ด ้รับบริการอยูเ่ ดิม และการพัฒนาเพือ
่ ให ้มีการบริการ
ิ ธิภาพหรือการอืน
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและประสท
่ ใดเพือ
่ ให ้บรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
พระราชบัญญัตน
ิ "ี้
3. สพช. ได ้ดาเนินการปรับปรุงแก ้ไขร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. .... ตาม ความเห็นของหน่วยงานข ้างต ้น และได ้เวียนคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติเพือ
่ พิจารณาแล ้ว ซงึ่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได ้มี
มติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... ดังกล่าวแล ้ว
เมือ
่ วันที่ 18 ตุลาคม 2543
มติของทีป
่ ระชุม


เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
.... โดยให ้รับข ้อสงั เกตของทีป
่ ระชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก ้ไขถ ้อยคาหรือ
ข ้อความในร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... ใน
ขัน
้ ตอนการพิจารณาตรวจร่างของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

้ า
เรือ
่ งที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานและแผนการใชจ
่ ยเงินกองทุนเงิน
ั
อุดหนุนจากสญญาโรงกล
น
่ ั ปิ โตรเลียม
สรุปสาระสาค ัญ
1. สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ได ้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให ้
ั ญาโรงกลั่นปิ โตรเลียมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 เพือ
ดูแลกองทุนเงินอุดหนุนจากสญ
่ ให ้
สามารถนา "ดอกผล" อันเกิดจากกองทุนฯ จานวน 350 ล ้านบาท ทีไ่ ด ้รับจากบริษัท
ั ญาขยายและประกอบกิจการโรง
เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด ตามสญ
กลั่นปิ โตรเลียม ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด
้
(ประเทศไทย) จากัด มาใชประโยชน์
ในการสง่ เสริมและสนับสนุนงานด ้านพลังงาน
และปิ โตรเลียม โดยมีระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ว่าด ้วยการ
ั ญาโรงกลั่นปิ โตรเลียม พ.ศ. 2535 เป็ นกรอบใน
บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสญ
การบริหารงานกองทุนฯ
2. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ว่าด ้วยการบริหารกองทุนเงิน
ั ญาโรงกลั่นปิ โตรเลียม พ.ศ. 2535 ได ้กาหนดให ้มีคณะกรรมการ
อุดหนุนจากสญ
ั ญาโรงกลั่นปิ โตรเลียม ทาหน ้าทีพ
กองทุนเงินอุดหนุนจากสญ
่ จ
ิ ารณา จัดระเบียบ วาง
แนวทางและพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ พร ้อมทัง้ จัดทาแผนการใชจ่้ ายเงินดอกผล
้ นกรอบในการ
ของกองทุนฯ เป็ นรายปี งบประมาณในชว่ ง 3 ปี ข ้างหน ้า เพือ
่ ใชเป็
พิจารณาให ้ความชว่ ยเหลือและสนับสนุนแก่หน่วยงานทีป
่ ฏิบัตงิ านทางด ้านพลังงาน
และปิ โตรเลียม นอกจากนีย
้ ังกาหนดให ้ สพช. จัดทางบแสดงผลการรับ - จ่ายเงินใน
ิ้ ปี งบประมาณ
ระหว่างปี งบประมาณและงบแสดงฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันสน
ิ้ ภายใน 30 วัน นับแต่วน
ิ้ ปี งบประมาณเพือ
ให ้เสร็จสน
ั สน
่ รายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
3. คณะกรรมการกองทุนฯ ได ้จัดทารายงานผลการดาเนินงานปี งบประมาณ 2543 ซงึ่
ได ้อนุมัตเิ งิน กองทุนฯ ภายใต ้กรอบของแผนการใชจ่้ ายเงินกองทุนฯ อย่างเคร่งครัด
สอดคล ้องกับการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ มีการอนุมัตต
ิ าม
ความจาเป็ นและหมาะสมเพือ
่ ประโยชน์ของหน่วยงานทีป
่ ฏิบัตงิ านด ้านพลังงานและ

ปิ โตรเลียม เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยสามารถสรุปแผนและ
ผลการใชจ่้ ายเงินกองทุนฯ ในรอบปี งบประมาณ 2543 ได ้ดังนี้
หน่วย:ล ้านบาท
้ า
หมวดค่าใชจ
่ ย
ึ ษา
การค ้นคว ้า วิจัย และการศก
ึ
เงินทุนการศกษา และฝึ กอบรม
ั พันธ์
การโฆษณา การเผยแพร่ข ้อมูลและประชาสม
ึ ษาดูงาน ประชุม อบรมและ
การเดินทางเพือ
่ ศก
ั มนา
สม
การจัดหาเครือ
่ งมือและอุปกรณ์สานั กงาน
ค่าใชจ่้ ายในการบริหารงาน
รวม

้ า
แผนการใชจ
่ ย
4.4
4.6
1.5
6.5

้ า
ผลการใชจ
่ ย
4.1
4.6
1.0
6.2

2.4
0.6
20.0

2.4
0.6
18.9

4. คณะกรรมการกองทุนฯ ได ้พิจารณาข ้อมูลจากงบแสดงผลการรับจ่ายเงินใน
ิ้ ปี งบประมาณ
ระหว่างปี งบประมาณ งบแสดงฐานะการเงินของกองทุน ณ วันสน
งบประมาณผูกพันต่อเนือ
่ งในชว่ งปี 2544 ประกอบกับประมาณการรายรับของกองทุน
ฯ ทีค
่ าดว่าจะได ้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจาของเงินกองทุนฯ
ในชว่ งสามปี ข ้างหน ้าแล ้ว ได ้เสนอแผนการใชจ่้ ายเงินในชว่ งปี งบประมาณ 2544 2546 ภายในวงเงิน 66 ล ้านบาท เพือ
่ เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ให ้ความเห็นชอบ ภายใต ้กรอบของหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
(หน่วย:ล ้านบาท)
หมวดรายจ่าย
ึ ษา
การค ้นคว ้า วิจัย และการศก
ึ ษา และฝึ กอบรม
เงินทุนการศก
ั พันธ์
การโฆษณา การเผยแพร่ข ้อมูล และประชาสม
ึ ษา ดูงาน ประชุม อบรมและ
การเดินทางเพือ
่ ศก
ั มนา
สม
การจัดหาเครือ
่ งมือและอุปกรณ์สานั กงาน
้
ค่าใชจ่ายในการบริหารงาน
รวม

2544
4.00
5.40
3.00
5.00

ปี งบประมาณ
2545
2546
4.00
4.00
5.40
5.40
3.00
3.00
5.00
5.00

รวม
12.00
16.20
9.00
15.00

4.00
0.60
22.00

4.00
0.60
22.00

12.00
1.80
66.00

4.00
0.60
22.00

5. เพือ
่ ให ้เกิดความคล่องตัว และมีความยืดหยุน
่ ในการใชจ่้ ายเงินในหมวดต่างๆ
ตลอดระยะเวลา 3 ปี จึงเห็นควรให ้คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถอนุมัตจ
ิ ัดสรร
เงินกองทุนฯ สาหรับแผนงานและโครงการในปี งบประมาณ 2544 - 2546 ตาม
แผนการใชจ่้ ายเงินข ้างต ้นในวงเงินรวม 66 ล ้านบาทได ้ และให ้คณะกรรมการ กอง
ทุนฯ มีอานาจทีจ
่ ะปรับปรุงการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได ้ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยสอดคล ้องกับการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ฯ การจัดลาดับความสาคัญ ตลอดจนรายได ้ของกองทุนฯ

ื เวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
6. ฝ่ ายเลขานุการฯ ได ้มีหนังสอ
พลังงานแห่งชาติ เกีย
่ วกับรายงานผลการดาเนินงานและแผนการใชจ่้ ายเงินของ
ั ญาโรงกลั่นปิ โตรเลียม ซงึ่ คณะกรรมการฯ ได ้มีการ
กองทุนเงินอุดหนุนจากสญ
พิจารณาและมีมติเมือ
่ วันที่ 18 ตุลาคม 2543 รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนฯ
ประจาปี งบประมาณ 2543 และเห็นชอบแผนการใชจ่้ ายเงินกองทุนฯ ประจาปี
งบประมาณ 2544-2546
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

้ า
เรือ
่ งที่ 3 การอนุม ัติงบประมาณเพือ
่ เป็นค่าใชจ
่ ยในการป้องก ันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกีย
่ วก ับปิ โตรเลียม ปี งบประมาณ 2544
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 5 มีนาคม 2539 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2539 (ครัง้ ที่ 55)
ื้ เพลิงไปใชสนั
้ บสนุนการ
เมือ
่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ให ้นาเงินกองทุนน้ ามันเชอ
ื้ เพลิง
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก ้ไขปั ญหาการลักลอบนาเข ้าน้ ามันเชอ
ได ้ตัง้ แต่ปี 2539 และจนถึงปี 2543 คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ซงึ่
ื้ เพลิงได ้อนุมัตงิ บประมาณจากกองทุน
กากับดูแลการใชจ่้ ายเงินกองทุนน้ามันเชอ
ื้ เพลิงไปแล ้วรวมทัง้ สน
ิ้ 1,746.0 ล ้านบาท
น้ ามันเชอ
2. ในปี 2544 หน่วยงานต่างๆ ได ้จัดทาโครงการเพือ
่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฯ ประกอบด ้วย กรมศุลกากร 1 แผนงาน สานักงานตารวจแห่งชาติ 7
โครงการ กรมสรรพสามิต 9 โครงการ กรมทะเบียนการค ้า 3 โครงการ และสานักงาน
ิ้ 21 โครงการ คิดเป็ น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 1 โครงการ รวมทัง้ สน
ิ้ 1,211.2 ล ้านบาท ในจานวนนีเ้ ป็ นโครงการ
จานวนเงินขอรับการสนับสนุนรวมทัง้ สน
ทีไ่ ด ้รับอนุมัตค
ิ า่ ใชจ่้ ายในปี งบประมาณ 2543 ซงึ่ ได ้มีการดาเนินการและก่อหนีผ
้ ก
ู พัน
ไว ้แล ้ว และจาเป็ นต ้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนในปี งบประมาณ 2544 คิดเป็ นจานวน
เงิน 583.3 ล ้านบาท และทีเ่ หลือเป็ นงบประมาณทีข
่ อรับการสนับสนุนใหม่จานวน
627.9 ล ้านบาท
ื้ เพลิงมีภาระในการชดเชยราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
3. เนือ
่ งจากกองทุนน้ามันเชอ
ทาให ้การพิจารณา...จัดสรรงบประมาณภายใต ้ข ้อจากัดดังกล่าวจะต ้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ และจัดสรรให ้เฉพาะสว่ นที่ จาเป็ นเร่งด่วนเท่านัน
้ ดังนัน
้ ในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให ้แก่หน่วยงานต่างๆ จึงได ้กาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณา คือ พิจารณาเป็ นรายหน่วยงาน/รายโครงการ และให ้ความสาคัญโครงการที่
มีลาดับความสาคัญ...ก่อน คือ โครงการทีม
่ ก
ี ารก่อหนีผ
้ ก
ู พันไว ้แล ้วในปี 2543
โครงการทีด
่ าเนินการแล ้วในปี 2543 และต ้อง ดาเนินการต่อให ้แล ้วเสร็จในปี 2544

โครงการทีจ
่ าเป็ นต ้องดาเนินการเร่งด่วนเนือ
่ งจากมีปัญหาค่อนข ้างรุนแรง
นอกจากนัน
้ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเท่าทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมจาเป็ นเท่านัน
้
4. คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2543 (ครัง้ ที่ 29)
เมือ
่ วันที่ 16 ตุลาคม 2543 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินโครงการตามที่
ื้ เพลิง เพือ
เสนอโดยอนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณประจาปี 2544 จากกองทุนน้ ามันเชอ
่
ื้ เพลิงให ้แก่
เป็ นค่าใชจ่้ ายในการป้ องกันและปราบปรามการลักลอบนาเข ้าน้ ามันเชอ
หน่วยงานต่างๆ ตามโครงการทีเ่ สนอในวงเงิน861,756,567.22 บาท (แปดร ้อยหก
ิ เอ็ดล ้านเจ็ดแสน ห ้าหมืน
ิ เจ็ดบาทยีส
ิ สองสตางค์) ซงึ่ เป็ น
สบ
่ หกพันห ้าร ้อยหกสบ
่ บ
เงินทีไ่ ด ้รับอนุมัตแ
ิ ล ้วในปี 2543 ยกมาขอใหม่ จานวน 583,296,704.22 บาท และ
อนุมัตเิ พิม
่ เติมในปี 2544 จานวน 278,459,863.00 บาท ซงึ่ สามารถแยก
รายละเอียดตามหน่วยงาน ได ้ดังนี้
กรมศุลกากร
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
กรมสรรพสามิต
กรมทะเบียนการค ้า
สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

หน่วย: บาท
43,000,000.00
156,472,610.00
621,351,024.22
40,211,683.00*
721,250.00

5. นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานได ้มอบหมายให ้หน่วยงานที่
ได ้รับการจัดสรร งบประมาณดังกล่าวข ้างต ้น จัดทารายงานผลการดาเนินงานในการ
ื้ เพลิงในรอบ 5 ปี ทผ
ป้ องกันและปราบปรามการลักลอบนาเข ้า น้ ามันเชอ
ี่ า่ นมา ให ้
คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติทราบต่อไป ซงึ่ ขณะนี้ ฝ่ ายเลขานุการฯ อยูร่ ะหว่างรวบรวมและจัดทาสรุป
การรายงานผล ดังกล่าว เมือ
่ เสร็จเรียบร ้อยแล ้วจะได ้รายงานให ้คณะกรรมการฯ ทราบ
ต่อไป
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 4 ความคืบหน้าของมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคานา้ 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 การอนุร ักษ์พล ังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม (ประกอบด ้วย โครงการของกรมสง่ เสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จานวน 3
โครงการ คือ 1) โครงการลดต ้นทุน อุตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดย่อมและ
สนับสนุนฐานการผลิตเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ซงึ่ ขณะนี้ กสอ. ขอชะลอ
ั เจนและจะจัดทาข ้อเสนอมาใหม่อก
โครงการฯ ไว ้ก่อนเพือ
่ รอแนวทางทีช
่ ด
ี ครัง้ 2)
ี่ วชาญการบริหารการจัดการพลังงานแก่
โครงการปรึกษา แนะนาและสร ้างผู ้เชย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได ้ผ่านการพิจารณาข ้อเสนอโครงการ
เบือ
้ งต ้นจากคณะอนุกรรมการกากับดูแลแผนงานสนับสนุนแล ้ว เมือ
่ วันที่ 19 กันยายน
2543 โดย กสอ. อยูร่ ะหว่างการจัดทารายละเอียดของโครงการเพิม
่ เติม และ3)
โครงการกระตุ ้นให ้ เกิดการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการปรับปรุงข ้อเสนอโครงการเบือ
้ งต ้นให ้สมบูรณ์กอ
่ นจะ
นาเสนอคณะอนุกรรมการกากับดูแลแผนงานสนับสนุนพิจารณาต่อไป
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 และสานักควบคุม วัตถุอันตรายอยูร่ ะหว่างการปรับข ้อเสนอโครงการสาธิตการ
้
ปรับเปลีย
่ นเครือ
่ งปรับอากาศขนาดใหญ่ทใี่ ชสาร
CFCs สว่ นโครงการทีส
่ ามคือ
โครงการติดตัง้ หม ้อไอน้ าสาหรับเตาเผากากอุตสาหกรรม ขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของสานักงานนโยบายและแผนสงิ่ แวดล ้อมซงึ่ อาจมีผลกระทบต่อ
ั เจนก่อน
งบประมาณ จึงขอนาโครงการฯ กลับไปทบทวน เพือ
่ รอข ้อสรุปทีช
่ ด
่ ตามโครงการ " 22 ก ันยา
1.2 แผนการรณรงค์ประหย ัดนา้ ม ันในสาขาขนสง
่ ยก ันประหย ัดนา้ ม ัน" ประสบผลสาเร็จเป็ นทีน
จอดรถไว้บา้ นชว
่ ่าพอใจ สพช. จึง
่
ได ้จัดทาแผนรณรงค์ประหยัดน้ ามันในสาขาขนสง ปี งบประมาณ 2544 โดย
คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบเมือ
่ วันที่ 17 ตุลาคม 2543 การรณรงค์มก
ี จิ กรรมหลัก
่
คือ แผนรณรงค์จอดรถไว ้บ ้านชว่ ยกันประหยัดน้ ามัน และมีกจิ กรรมสนับสนุนอืน
่ ๆ เชน
แผนรณรงค์การบารุงรักษาเครือ
่ งยนต์ แผนรณรงค์ขจ
ี่ ักรยานและเดินเท ้า การใช ้
ื่ สารแทนการเดินทาง การวางแผนก่อนเดินทางและขับรถอย่างถูกวิธ ี และ
อุปกรณ์สอ
กิจกรรมทางเดียวกันไปด ้วยกัน นอกจากนี้ ได ้มีการแต่งตัง้ "คณะกรรมการรณรงค์
เพือ
่ การประหยัดน้ ามันในสาขาขนสง่ " เพือ
่ ร่วมกันกาหนดแผนรณรงค์ให ้มีความ
ั เจนและดาเนินการรณรงค์ให ้บรรลุเป้ าหมายทีต
ิ ธิภาพ
ชด
่ งั ้ ไว ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพพล ังงาน กองทุนเพือ
1.3 โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสท
่ สง่ เสริม
การอนุรักษ์ พลังงานได ้อนุมัตใิ ห ้สมาคมพัฒนาคุณภาพสงิ่ แวดล ้อม (ประเทศไทย)
ิ ธิภาพพลังงาน ประกอบด ้วย โครงการจัดตัง้
ดาเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยี ประสท
ี งใหม่ และจัดทีม
ศูนย์สาธิต 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร อยุธยา พิษณุโลก และเชย
รถนิทรรศการสาธิตเคลือ
่ นทีไ่ ปอีก 22 จังหวัด รวมทัง้ การจัดหาพืน
้ ทีใ่ นจังหวัด
กาญจนบุร ี เพือ
่ จัดตัง้ ค่ายฝึ กอบรมถาวรด ้านวิทยาศาสตร์และพลังงาน ซงึ่ ได ้มีการ
ื่ "โครงการมหิดลรวมพลังหารสอง"
เปิ ดโครงการเมือ
่ วันที่ 4 ตุลาคม 2543 ภายใต ้ชอ
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการบรรยาย พิเศษและนิทรรศการ สาหรับศูนย์

ิ ธิภาพพลังงานในกรุงเทพฯ จัดสร ้างขึน
สาธิตเทคโนโลยีประสท
้ ทีอ
่ าคารสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซงึ่ ได ้เปิ ดให ้เข ้าชมแล ้วตัง้ แต่เดือนตุลาคม
เป็ นต ้นมา
1. 4 โครงการปร ับแต่งเครือ
่ งยนต์เพือ
่ ประหย ัดพล ังงาน (Tune-up) การ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได ้เริม
่ ดาเนินโครงการ Tune-up ระยะที่ 1 โดย
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค) ได ้เป็ นประธานในพิธเี ปิ ด
โครงการเมือ
่ วันที่ 2 ตุลาคม 2543 ณ กรมการขนสง่ ทางบก ซงึ่ ปตท. ได ้กาหนด
แผนการให ้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไปตัง้ แต่วน
ั ที่ 3 ตุลาคม ถึง 29 ธันวาคม 2543
หน ้าอาคาร 6 กรมการขนสง่ ทางบก และให ้บริการแก่หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
ได ้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย กองบิน 6 ฐานทัพอากาศดอนเมือง กรม
ชลประทาน กรมพลาธิการทหารบก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การไฟฟ้ า
ึ ษาทหารเรือ การประปานครหลวง
สว่ นภูมภ
ิ าค กรมการขนสง่ ทหารเรือ กรมยุทธศก
และการเคหะแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2543 มีจานวนรถทีเ่ ข ้ารับ
ิ้ 3,435 คัน คิดเป็ นร ้อยละ 20 ของ แผนการให ้บริการรถยนต์ทงั ้ หมด
บริการรวมทัง้ สน
2. มาตรการลดราคานา้ ม ัน มีความก ้าวหน ้าดังนี้
ิ และดีเซลให ้แก่เกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชก
ิ ธนาคาร
2.1 ปตท. ได ้ลดราคาน้ ามันเบนซน
เพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 0.25 บาทต่อลิตร และลดราคา
น้ ามันหล่อลืน
่ อีกลิตรละ 2.00 บาท ต่อไปจนถึงธันวาคม 2543 โดยในชว่ งมกราคม กันยายน 2543 ได ้จาหน่ายน้ามันให ้เกษตรกรไปแล ้วครอบคลุม 59 จังหวัด คิดเป็ น
ปริมาณรวม 39 ล ้านลิตร เป็ นมูลค่าความชว่ ยเหลือ 8.8 ล ้านบาท นอกจากนี้
กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ได ้มีมาตรการชว่ ยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด ้รับผลกระทบจาก
ราคาน้ ามันดีเซลทีส
่ งู ขึน
้ โดยชดเชยราคาน้ ามันดีเซลให ้แก่เกษตรกรรายครัวเรือนที่
สงั กัดสถาบัน/องค์กรเกษตรกรทีเ่ ป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลในอัตราลิตรละ 3 บาท ในปริมาณ 15
ื่ เกษตรกรทีป
ลิตรต่อเดือน โดยขณะนี้ ธกส. อยูร่ ะหว่างการรวบรวมรายชอ
่ ระสงค์จะ
เข ้าร่วมโครงการ และสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ได ้
ประสานไปยังผู ้ค ้าน้ ามันเพือ
่ ให ้สถานีบริการทัว่ ประเทศให ้ความร่วมมือในการ
ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล ้ว
2.2 ปตท. ได ้ขยายระยะเวลาขายน้ามันราคาถูกให ้แก่กลุม
่ ประมงผ่านจุดจ่าย 134
ิ้ ปี 2543 ในอัตราสว่ นลดลิตรละ 0.42 บาท โดยในชว่ งมกราคม แห่ง จนถึง สน
กันยายน 2543 ได ้จาหน่ายน้ามันให ้กลุม
่ ประมงไปแล ้วรวม 92 ล ้านลิตร เป็ นมูลค่า
สว่ นลดรวม 53 ล ้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายและ มาตรการชว่ ยเหลือ
้
เกษตรกรได ้อนุมัตเิ งินจ่ายขาดวงเงิน 321 ล ้านบาท ให ้กับกรมประมงเพือ
่ ใชชดเชย
การ ขาดทุนของกลุม
่ ผู ้ประกอบการประมงโดยการลดราคาให ้ในอัตราลิตรละไม่เกิน 3
บาท ให ้กับเรือขนาดความยาวเกินกว่า 14 เมตร แต่ไม่เกิน 18 เมตร เป็ นระยะเวลา 4
เดือน โดยตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2543 จนถึงพฤศจิกายน 2543 มีชาวประมงเข ้าเป็ น
ิ โครงการฯ จานวน 8,704 ราย และมีสถานีบริการจาหน่ายน้ ามันเข ้าร่วม
สมาชก
โครงการรวม 120 สถานีบริการ โดยมียอดจัดสรรน้ ามันทีใ่ ห ้สว่ นลดไปแล ้วรวม 39.8
ล ้านลิตร

ื้ เพลิงให ้แก่ผู ้ประกอบการที่
2.3 กระทรวงคมนาคม ได ้ดาเนินการชดเชยค่าน้ ามันเชอ
้
ั ว์หรือสงิ่ ของตาม
ได ้รับอนุญาตประกอบการขนสง่ ไม่ประจาทางด ้วยรถทีใ่ ชขนส
ง่ สต
หลักเกณฑ์ทก
ี่ ระทรวงคมนาคมกาหนด โดยตัง้ แต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม
2543 มีจานวนรถทีไ่ ด ้รับการชดเชยไปแล ้วทัว่ ประเทศประมาณ 31,799 คัน แยกเป็ น
กรุงเทพมหานคร 12,884 คัน และสว่ นภูมภ
ิ าค 18,915 คัน โดยมีจานวนคูปองทีจ
่ า่ ย
ไปแล ้วประมาณ 424,238 ใบ รวมเป็ นเงิน 42,423,800 บาท สว่ นการเบิกจ่ายเงิน
ให ้กับ ปตท. ทางกรมการขนสง่ ทางบกกาลังรอแจ ้งการโอนเงินจากกระทรวงการคลัง
2.4 ปตท. ได ้จาหน่ายน้ ามันราคาถูกให ้แก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให ้สว่ นลดน้ ามันดีเซลลิตรละ
0.15 บาท และน้ามันเตาลิตรละ 0.07 บาท โดยในชว่ งเมษายน - กันยายน 2543 ได ้
จาหน่ายน้ามันโดยให ้สว่ นลดไปแล ้วรวม 11 ล ้านลิตร คิดเป็ น มูลค่ารวม 0.83 ล ้าน
บาท
3. ปตท. ได ้ดาเนินโครงการทดสอบการติดตัง้ อุปกรณ์ใชก๊้ าซธรรมชาติระบบ Bi-fuel
ในรถแท๊กซ ี่ อาสาสมัครจานวน 100 คัน ซงึ่ ขณะนีม
้ ผ
ี ู ้แจ ้งความจานงเข ้าร่วมโครงการ
จานวน 150 คัน คาดว่าจะดาเนินการแล ้วเสร็จในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2543
นอกจากนีย
้ งั ได ้เปิ ดรับสมัครรถแท๊กซเี่ ข ้าร่วมโครงการนาร่องการติดตัง้ อุปกรณ์ใช ้
ก๊าซฯ จานวน 1,000 คัน ในปี 2544 แล ้ว
4. ปตท. ได ้จัดหาน้ามันดิบแบบรัฐต่อรัฐในปี 2543 เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2542 จานวน 29
พันบาร์เรลต่อวัน รวมเป็ นจานวนทีน
่ าเข ้าในปี 2543 จานวน 135.3 พันบาร์เรลต่อวัน
ั ญา TERM ซงึ่ มีราคาเฉลีย
การนาเข ้าน้ามันดิบดังกล่าวเป็ นลักษณะสญ
่ ตา่ กว่าตลาด
ิ้ เดือนกันยายน 2543 ได ้
จรประมาณ 0.08-0.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จนถึงสน
ั ญา Term เป็ นจานวน 48.2 ล ้านบาร์เรล
นาเข ้าน้ ามันดิบตามสญ
มติของทีป
่ ระชุม


ทีป
่ ระชุมรับทราบ

ื้ เพลิงและแผนเตรียมพร้อมเพือ
เรือ
่ งที่ 5 สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ
่ รองร ับ
สถานการณ์ในตะว ันออกกลาง
สรุปสาระสาค ัญ
1. ราคาน้ ามันดิบในเดือนตุลาคม 2543 ของแหล่งในตะวันออกกลางอยูใ่ นระดับทรง
ตัว ทัง้ นี้ เนือ
่ งจากตลาดอยูใ่ นภาวะสมดุล ในขณะทีร่ าคาน้ ามันดิบชนิดเบาได ้ลดลง
1-2 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เป็ นผลจากการทีส
่ หรัฐอเมริกาได ้นาน้ ามันดิบสารอง
่ ลาด แต่เนือ
ทางยุทธศาสตร์ซงึ่ เป็ นชนิดเบาออกสูต
่ งจากปริมาณสารองทาง การค ้า
้
อยูใ่ นระดับตา่ จึงทาให ้ราคาน้ามันดิบมีความไวต่อข่าวทีม
่ ผ
ี ลต่อความต ้องการใชและ
การจัดหา (สภาพอากาศ และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง) โดยราคาน้ามันดิบ
ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2543 อยูใ่ นระดับ 29.57 - 34.35 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

ิ ปรับตัวลงตาม
2. ราคาน้ ามันสาเร็จรูปในเดือนตุลาคมได ้ลดลง โดยน้ ามันเบนซน
ความต ้องการทีล
่ ดลงตามฤดูกาลและปริมาณน้ ามันทีม
่ ม
ี ากในตลาด สว่ นน้ามันดีเซล
หมุนเร็วปรับตัวลงเล็กน ้อย เนือ
่ งจากค่าการกลั่นทีด
่ ข
ี น
ึ้ ทาให ้โรงกลัน
่ เพิม
่ ปริมาณการ
ผลิตมีผลให ้ปริมาณเพิม
่ มากขึน
้ ในตลาด สาหรับน้ ามันก๊าด และเตา มีความต ้องการ
เพือ
่ สารองไว ้ใชส้ าหรับทาความอบอุน
่ ประกอบกับปริมาณทีม
่ อ
ี ยูใ่ นตลาดมีระดับตา่ ทา
ให ้ราคาสูงขึน
้ 1.4 และ 1.6 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ตามลาดับ โดยราคาน้ามัน
ิ ออกเทน 95 ก๊าด ดีเซล และเตา ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2543 อยูใ่ นระดับ 32.8,
เบนซน
43.0, 38.5 และ 29.4 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ตามลาดับ
3. ราคาขายปลีกน้ามันสาเร็จรูปของไทยในเดือนตุลาคมได ้ปรับขึน
้ 2 ครัง้ ทัง้ น้ามัน
ิ และดีเซล รวม 60 สตางค์/ลิตร เนือ
เบนซน
่ งจากค่าเงินบาททีอ
่ อ
่ นตัวลงอีก 1 บาท/
เหรียญสหรัฐฯ ทาให ้ต ้นทุนราคาน้ามันในประเทศสูงขึน
้ ประมาณ 20 สตางค์/ลิตร
ประกอบกับการตรึงราคาขายปลีก ทาให ้ค่าการตลาดของผู ้ค ้าอยู่ ในระดับติดลบ
ิ ออกเทน 95 , 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2543 อยู่
ราคาน้ ามันเบนซน
ในระดับ 16.79 , 15.79 และ 15.04 บาท/ลิตร ตามลาดับ
4. ค่าการตลาดในเดือนตุลาคม ปรับตัวสูงขึน
้ เล็กน ้อย โดยค่าการตลาดของน้ ามัน
ิ ได ้เริม
่ าวะปกติ แต่คา่ การตลาดของน้ามันดีเซลยังอยูใ่ นระดับ
เบนซน
่ ปรับตัวเข ้าสูภ
ติดลบ ค่าการตลาดเฉลีย
่ ของทุกผลิตภัณฑ์ในเดือนตุลาคมอยูท
่ รี่ ะดับ 0.22 บาท/
ลิตร และเนือ
่ งจากราคาน้ ามันสาเร็จรูปทีอ
่ อ
่ นตัวน ้อยกว่าราคาน้ ามันดิบ ทาให ้ค่าการ
กลั่นในเดือนตุลาคมอยูใ่ นเกณฑ์ด ี โดยเคลือ
่ นไหวในระดับ 5 - 6 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล (1.3 - 1.5 บาท/ลิตร) เฉลีย
่ อยูท
่ ี่ 1.5 บาท/ลิตร เมือ
่ พิจารณารายได ้รวมของ
ธุรกิจน้ ามัน (ค่าการตลาดและค่าการกลั่น) เฉลีย
่ อยูใ่ นระดับ 1.7 บาท/ลิตร
ั ้ จะขึน
5. แนวโน ้มของราคาน้ามันดิบในระยะสน
้ อยูก
่ บ
ั สถานการณ์ในตะวันออกกลาง
และสภาพอากาศ หากอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ และอิรค
ั ลดการสง่ ออกเพือ
่ กดดันให ้
ยกเลิกการควา่ บาตร ราคาน้ ามันอาจจะสูงขึน
้ มาก รวมทัง้ ปริมาณสารองน้ ามันใน
ิ จะปรับตัวลดลงตามความต ้องการทีจ
ปั จจุบันอยูใ่ นระดับตา่ สว่ นราคาน้ ามันเบนซน
่ ะ
ลดลงในฤดูหนาว สว่ นราคาน้ ามันเพือ
่ ความอบอุน
่ (ก๊าด และดีเซล) ราคาจะสูงขึน
้
ตามความ ต ้องการทีเ่ พิม
่ ขึน
้ คาดว่าราคาน้ามันดีเซลในฤดูหนาวนีจ
้ ะไม่เกิน 45
ิ มีแนวโน ้ม
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล สว่ นราคาขายปลีกของไทย ราคาน้ ามันเบนซน
ปรับลดลงตามราคาตลาดโลก สว่ นราคาน้ามันดีเซลจะปรับตัวสูงขึน
้ คาดว่าจะ
เคลือ
่ นไหวอยูใ่ นระดับ 15 -16 บาท/ลิตร
6. จากปั ญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางซงึ่ อาจสง่ ผลกระทบต่อประเทศใน 2
ลักษณะ คือ กรณีการจัดหาไม่ถก
ู จากัดเพียงราคาน้ ามันแพง และกรณีกระทบการ
จัดหาของประเทศ ดังนัน
้ สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)
จึงได ้เสนอแผนเตรียมพร ้อมเพือ
่ รองรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางในการ
แก ้ปั ญหาทัง้ 2 กรณี ดังนี้
6.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากปั ญหาน้ามันราคาแพง ประกอบด ้วย มาตรการ
้ งงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ มาตรการ
ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานและการใชพลั

้ งงานเพือ
ปรับเปลีย
่ นการใชพลั
่ ลดการใชน้ ้ ามัน มาตรการลดราคาน้ ามันเป็ นรายสาขา
่ การสง่ เสริมการใชเบนซ
้
ิ ให ้ถูกชนิด เป็ นต ้น
และมาตรการอืน
่ ๆ เชน
น
ื้ เพลิง สาหรับใน
6.2 มาตรการและแนวทางแก ้ไขปั ญหาภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชอ
กรณีทส
ี่ ถานการณ์ในตะวันออกกลางได ้ลุกลาม และสง่ ผลกระทบต่อการจัดหาน้ ามัน
้
ของไทย ก่อให ้เกิดการขาดแคลน ขึน
้ ในประเทศ ให ้ใชมาตรการและแนวทางการ
ื้ เพลิง โดยนายกรัฐมนตรี มีอานาจตามพระ
แก ้ไขปั ญหาภาวะการขาดแคลนน้ามันเชอ
ื้ เพลิง พ.ศ. 2516 เพือ
ราชกาหนดแก ้ไขและป้ องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชอ
่
ออกคาสงั่ นายกรัฐมนตรีให ้สามารถดาเนินการตามมาตรการรองรับ ซงึ่ สรุปได ้ดังนี้
(1) ด ้านการจัดหาน้ามัน รัฐบาลต ้องเพิม
่ กาลังการผลิตพลังงานจากแหล่งในประเทศ
ให ้มากขึน
้ ควบคุมการนาเข ้าและสง่ ออกน้ ามัน และเร่งจัดหาน้ามันโดยการเจรจากับ
ื้ น้ ามันในลักษณะของการค ้าต่างตอบแทน (Counter trade)
ต่างประเทศเพือ
่ ขอซอ
ี น
ระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ ( G to G) รวมทัง้ การใชข้ ้อ ตกลงระหว่างประเทศอาเซย
ในความร่วมมือจัดหาน้ามันในยามขาดแคลน และให ้ผู ้ค ้าน้ ามันจัดหาจากบริษัทแม่
และธุรกิจเครือข่ายในต่างประเทศ หากการจัดหาน้ามันยังคงไม่เพียงพอ ก็อาจต ้องมี
ื้ เพลิงชนิดอืน
การนาน้ ามันสารองตามกฎหมายมาใช ้ ตลอดจนการนาเข ้าเชอ
่ เพือ
่
ื้ เพลิง
ทดแทนการใชน้ ้ามันเป็ นเชอ
้ อ
ื้ เพลิงอืน
(2) การเปลีย
่ นไปใชเช
่ ทีผ
่ ลิตได ้ในประเทศ สง่ เสริมให ้มีการเปลีย
่ นแปลง
้
้
ื
การใชเชอเพลิงทีผ
่ ลิตได ้ในประเทศ โดยรัฐต ้องแก ้ไขเพือ
่ ผ่อนปรนกฎระเบียบ
ื้ เพลิง
เกีย
่ วกับมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากการเผาเชอ
ื้ เพลิง หากสามารถจัดหาน้ ามันได ้เพียงพอกับความ
(3) มาตรการด ้านราคาน้ ามันเชอ
้
ต ้องการใชในประเทศ
ให ้การปรับราคาขายปลีกน้ ามันในประเทศสอดคล ้องกับต ้นทุน
ทีแ
่ ท ้จริงของราคาน้ามันทีส
่ งู ขึน
้ ทันที แต่หากเกิดวิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ ามัน
โดยไม่สามารถจัดหาน้ามันได ้เพียงพอกับความต ้องการใช ้ รัฐบาลจะต ้องประกาศใช ้
"ระบบการควบคุมราคา" เป็ นการชวั่ คราว เพือ
่ ป้ องกันการกักตุนและโก่งราคาขายเกิน
เหมาะสม
(4) มาตรการด ้านการประหยัดพลังงานและการจัดการด ้านการใชน้ ้ามัน
ื้ เพลิง แบ่งได ้ตามความรุนแรงของสถานการณ์เป็ น 3 ระดับ คือ ระดับต ้น เป็ นการ
เชอ
ื้ เพลิง โดยรัฐ
เตรียมการ เมือ
่ สถานการณ์มแ
ี นวโน ้มทีจ
่ ะเกิดการขาดแคลนน้ ามันเชอ
ต ้องให ้ข ้อมูลทีแ
่ ท ้จริงต่อประชาชน ระดับกลางเมือ
่ เกิดการขาดแคลน น้ ามัน
ื้ เพลิงขึน
เชอ
้ โดยสามารถจัดหาน้ ามันได ้ตา่ กว่าปริมาณการใช ้ แต่ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ
้
80 จะต ้องใชมาตรการบั
งคับต่างๆ เพือ
่ ลดปริมาณการใชน้ ้ามันลงอย่างจริงจัง ระดับ
ร ้ายแรง เมือ
่ มาตรการบังคับไม่สามารถลดปริมาณการใชน้ ้ามันลงมาอยูใ่ นระดับ
เดียวกับการจัดหา จาเป็ นต ้องมีการปั นสว่ นน้ามัน
(5) มาตรการป้ องกันการกักตุน การควบคุมการจาหน่าย และการปั นสว่ นน้ามัน เป็ น
มาตรการเพือ
่ จัดสรรการใชน้ ้ ามันทีม
่ อ
ี ยูใ่ ห ้เกิดประโยชน์ตอ
่ เศรษฐกิจสูงสุด และลด
ความเดือดร ้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ ามันให ้เหลือน ้อยทีส
่ ด
ุ โดยกาหนด
ขัน
้ ตอนในการดาเนินการเป็ น 3 ขัน
้ ตอน คือ ระยะที่ 1 เมือ
่ การจัดหาเริม
่ มีปริมาณตา่

กว่าความต ้องการของประเทศเล็กน ้อย ควบคุมผู ้ค ้าน้ ามันตามมาตรา 6 ให ้จาหน่าย
น้ ามันในปริมาณเท่าทีจ
่ าเป็ น ควบคุมการจาหน่ายน้ ามันให ้แก่เครือ
่ งบินและเรือที่
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ระยะที่ 2 เมือ
่ การจัดหาเริม
่ ลดตา่ กว่าความต ้องการ
ของประเทศมากยิง่ ขึน
้ ให ้ผู ้ค ้าน้ามันตามมาตรา 6 จัดทาแผนการจาหน่าย เพือ
่ ขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสว่ นกลางทีจ
่ ะมีการจัดตัง้ ขึน
้ เป็ นประจาทุก
้
เดือน ระยะที่ 3 เมือ
่ การจัดหาเริม
่ ขาดแคลนมาก เริม
่ ใชมาตรการในการปั
นสว่ นน้ ามัน
เพือ
่ ให ้การปั นสว่ นน้ ามัน การควบคุมการจาหน่าย และการป้ องกันการกักตุนน้ามัน
ิ ธิภาพ
เป็ นไปอย่างมีประสท
มติของทีป
่ ระชุม
ื้ เพลิง
1. รับทราบสถานการณ์ราคาน้ามันเชอ
2. เห็นชอบแผนเตรียมพร ้อมเพือ
่ รองรับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และ
ื้ เพลิง
มาตรการและแนวทางในการแก ้ไขปั ญหาภาวะการขาดแคลนน้ามันเชอ
3. มอบหมายให ้ สพช. ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางและสถานการณ์
ื้ เพลิงอย่างใกล ้ชด
ิ โดยให ้ประเมินสถานการณ์และรายงานให ้
ราคาน้ ามันเชอ
คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติทราบเป็ นระยะๆ
4. หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางลุกลาม และมีผลกระทบต่อการจัดหาน้ามัน
ของประเทศ ให ้ สพช. หารือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ประกอบด ้วย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสงิ่ แวดล ้อม กระทรวงพาณิชย์ และผู ้ค ้าน้ามัน เพือ
่ กาหนดมาตรการปฏิบัต ิ
ื้ เพลิงให ้เหมาะสมกับ
ในการแก ้ไขปั ญหาภาวะการขาดแคลนน้ามันเชอ
สถานการณ์ และเสนอผ่านประธานคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
เพือ
่ ให ้นายกรัฐมนตรีให ้ความเห็นชอบ ออกเป็ นคาสงั่ นายกรัฐมนตรีตอ
่ ไป

