มติคณะกรรมการนโยบายพล ังงานแห่งชาติ
ครงที
ั้ ่ 6/2539 (ครงที
ั้ ่ 60)
ว ันศุกร์ท ี่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสเี ขียว ตึกไทยคูฟ
่ ้ า ทาเนียบร ัฐบาล

ื้ เพลิง
รายงานผลการดาเนินงานในการแก ้ไขปั ญหาการลักลอบนาเข ้าน้ ามันเชอ
แผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ื้ เพลิง
ข ้อเสนอปรับปรุงอัตราการสารองน้ ามันเชอ
การประกวดราคาน้ามันเตาของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
แนวทางในการปรับโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายปลีก
ั ญาโรงกลั่นปิ โตรเลียม
ผลการดาเนินงานของกองทุนเงินอุดหนุนจากสญ
ปี งบประมาณ 2539 และแผนการจัดสรรเงินในปี งบประมาณ 2540-2542
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน (IPP)
7. เรือ
่ งการเจรจาสญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ิ ปอาชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
นายบรรหาร ศล
นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ

เรือ
่ งที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาการล ักลอบนาเข้า
ื้ เพลิง
นา้ ม ันเชอ
สรุปสาระสาค ัญ
้ า
1. การสน ับสนุนค่าใชจ
่ ยในการดาเนินการ ในปี งบประมาณ 2539
คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ได ้มีมติอนุมัตค
ิ า่ ใชจ่้ ายให ้แก่หน่วยงานต่าง
ิ้ 145,818,253.28 บาท และสาหรับในปี งบประมาณ
ๆ ไปแล ้ว เป็ นจานวนทัง้ สน
2540 คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานในการประชุมครัง้ ที่ 4/2539 (ครัง้ ที่
้ นในปี 2540 ของ
21) เมือ
่ วันที่ 26 กันยายน 2539 ได ้พิจารณาแผนการใชเงิ
หน่วยงานต่าง ๆ และได ้มีมติอนุมัต ิ ค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมในปี 2540 เท่าทีเ่ ห็นว่าจาเป็ น
่
ิ
ิ้
และจะชวยเพิม
่ ประสทธิภาพในการปฏิบต
ั งิ านยิง่ ขึน
้ เป็ นจานวน ทัง้ สน
180,018,189.22 บาท ดังนี้







กองทัพเรือ 66,834,660.48 บาท
กรมศุลกากร 2,000,000.00 บาท
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง 94,924,237.00 บาท
กรมสรรพสามิต 7,361,080.00 บาท
สพช. 8,898,211.74 บาท

ิ้ 180,018,189.22 บาท
รวมทงส
ั้ น
ค่าใชจ่้ ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าใชจ่้ ายในการติดตัง้ มิเตอร์เพิม
่ เติมในคลังน้ามันดีเซล
ิ ชายฝั่ งรวม 57 คลัง ของกรมสรรพสามิต และค่าใชจ่้ าย
หมุนเร็วและคลังน้ามันเบนซน
ั เจนและมีความซ้าซอนใน
้
ของกรมทะเบียนการค ้าซงึ่ ยังมีคา่ ใชจ่้ าย บางสว่ นไม่ชด
ื้ เรือตรวจการณ์ ทางทะเลของกรม
การปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานอืน
่ สว่ นการจัดซอ
ศุลกากร จานวน 2 ลา ขนาดความยาวไม่น ้อยกว่า 80 ฟุต ความเร็วสูงสุดไม่น ้อยกว่า
32 น็ อต และมีความเร็วสูงสุดต่อเนือ
่ งไม่น ้อยกว่า 30 น็ อต สร ้างด ้วยอลูมเิ นียมอัล
ลอยด์ ราคาลาละ 53 ล ้านบาท รวมเป็ นเงิน 106,000,000 บาท เพือ
่ ทดแทนเรือเก่า
้
ซงึ่ กรมศุลกากรได ้ขอใชงบประมาณในปี
2540 แล ้ว แต่ได ้ถูกพิจารณาตัด
งบประมาณ คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานได ้พิจารณาแล ้วเห็นว่า การ
ื้ ครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมทีก
้
จัดซอ
่ าลังจะหมดอายุการใชงานนั
น
้ สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากสานักงบประมาณให ้จัดหา ค่าใชจ่้ ายสนับสนุนให ้ได ้ และเห็นควรให ้
้ นดังกล่าวอีกครัง้ ในปี งบประมาณ 2541 โดยขอให ้
กรมศุลกากรเสนอแผนขอใชเงิ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มอบหมายให ้สานักงบประมาณพิจารณา
ื้ เรือดังกล่าว
จัดหางบประมาณ ในปี 2541 ให ้แก่กรมศุลกากรเพือ
่ จัดซอ
2. ผลการจ ับกุม ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2539-5 ตุลาคม 2539 หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สามารถจับกุมน้ามันลักลอบหนีภาษีได ้เป็ นจานวน 6.9 ล ้านลิตร เพิม
่ ขึน
้ จากชว่ ง
เดียวกันของปี กอ
่ น จานวน 4.2 ล ้านลิตร หรือประมาณ 2.6 เท่าของปี กอ
่ น และ
ในชว่ งตัง้ แต่วันที8
่ สงิ หาคม 2539-5 ตุลาคม 2539 สามารถจับกุมน้ามันลักลอบ
นาเข ้าได ้ทัง้ หมดเป็ นจานวน 736,780 ลิตร โดยกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
ี ร" ทีบ
สามารถจับกุมเรือบรรทุกน้ ามัน 3 ลา คือ สามารถจับกุมเรือ "โมลีวเิ ชย
่ ริเวณ
ื่ ทีบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณน้ามันดีเซล 30,000 ลิตร เรือประมงไม่มช
ี อ
่ ริเวณ
ื่ "โกโตมารู" ที่
จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณน้ ามันดีเซล 4,000 ลิตร และเรือบรรทุกน้ ามันชอ
บริเวณจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณน้ามันดีเซล 600,000 ลิตร นอกจากนัน
้ ยังสามารถ
จับกุมรถบรรทุกน้ามันได ้จานวน 9 คัน มีปริมาณน้ ามันดีเซล 44,560 ลิตร และร ้านค ้า
ื้ เพลิง จานวน 25 ราย มีปริมาณน้ ามันดีเซลทัง้ สน
ิ้
สถานีบริการจาหน่ายน้ามันเชอ
จานวน 58,220 ลิตร ซงึ่ สรุปผลการจับกุมได ้ดังนี้
ื้ เพลิง
ผลการจับกุมผู ้กระทาผิดคดีลักลอบนาเข ้าน้ ามันเชอ
เปรียบเทียบเดือนมกราคม -5 ตุลาคม2539 กับชว่ งเดียวกันของปี กอ
่ น
หน่วยงานทีจ
่ ับกุม
- กองทัพเรือ
- กรมศุลกากร

จานวนคดี
2538
2539
8
8
5
6

ปริมาณน้ ามัน (ลิตร)
2538
2539
613,636
790,000
990,046
2,229,324

+ เพิม
่
- ลด
176,364
1,239,278

- กรมตารวจ
รวม

67
80

126
140

1,106,462
2,710,144

3,975,507
6,994,831

2,869,045
4,284,687

3. ปริมาณการจาหน่ายนา้ ม ันดีเซล ปริมาณการจาหน่ายน้ามันดีเซลทัง้ หมดใน
ิ้ 1,528 ล ้านลิตร เพิม
เดือนสงิ หาคม 2539 มีจานวนทัง้ สน
่ ขึน
้ ร ้อยละ 19 จากชว่ ง
้
เดือนเดียวกันของปี กอ
่ น และเมือ
่ ไม่รวมการใชของการไฟฟ้
าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ิ้ 1,403 ล ้านลิตร เพิม
ไทยแล ้วจะมีปริมาณทัง้ สน
่ ขึน
้ ร ้อยละ 18 จากเดือนเดียวกันของ
ปี กอ
่ น อัตราเพิม
่ ขึน
้ ของการจาหน่ายดังกล่าวนีส
้ งู กว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ปกติของประเทศ ซงึ่ น่าจะเป็ นสว่ นของน้ามันลักลอบนาเข ้าได ้เข ้าสูร่ ะบบมากขึน
้
มติของทีป
่ ระชุม
1. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในการแก ้ไขปั ญหาการลักลอบนาเข ้าน้ามัน
ื้ เพลิง
เชอ
้ นงบประมาณปี 2541 จัดซอ
ื้ เรือตรวจการณ์ทาง
2. ให ้กรมศุลกากรเสนอขอใชเงิ
้
้
ทะเลเพือ
่ ใชทดแทน
เรือเดิมทีม
่ อ
ี ายุการใชงานมากกว่
า 14-20 ปี จานวน 2
ลา ขนาดความยาวไม่น ้อยกว่า 80 ฟุต ความเร็วสูงสุด ไม่น ้อยกว่า 32 น็ อต
และมีความเร็วสูงสุดต่อเนือ
่ งไม่น ้อยกว่า 30 น็ อต สร ้างด ้วยอลูมเิ นียมอัล
ลอยด์ ราคาลาละ 53 ล ้านบาท รวมเป็ นเงิน 106,000,000 บาท (หนึง่ ร ้อยหก
ล ้านบาทถ ้วน)
ื้
3. ให ้สานักงบประมาณพิจารณาจัดหางบประมาณให ้แก่กรมศุลกากร เพือ
่ จัดซอ
เรือตามข ้อ 2 ในปี งบประมาณ 2541 ด ้วย

่ ก๊าซธรรมชาติของการปิ โตรเลียมแห่ง
เรือ
่ งที่ 2 แผนแม่บทระบบท่อสง
ประเทศไทย
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 13 สงิ หาคม 2539 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให ้ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
จัดทาแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาวและแผนการ ลงทุนระยะยาวของระบบท่อ
ก๊าซฯ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพือ
่ พิจารณาอนุมัต ิ
โดยแผนการลงทุนและแผนการจัดหาก๊าซฯ ดังกล่าว สมควรมีการปรับปรุงทุกระยะ
ตามความเหมาะสม และให ้ ปตท. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาก๊าซฯ
และแผนการลงทุนต่อสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)และ
ั ญาซอ
ื้ ขาย
กพช. เพือ
่ ทราบทุกปี โดยเมือ
่ ปตท. ได ้ดาเนินการเจรจาราคาและสญ
ก๊าซฯ จากแหล่งใดจนมีข ้อยุตแ
ิ ล ้ว ให ้นาเสนอ สพช. เพือ
่ นาเสนอ กพช. อนุมัต ิ
ต่อไป
2. กระทรวงอุตสาหกรรม ได ้เสนอขออนุมัตแ
ิ ผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ
(Pipeline Master Plan) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2540-2548 ของ ปตท. เพือ
่ ให ้ สพช.

พิจารณานาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพือ
่
พิจารณาอนุมัตใิ นหลักการ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ึ ษาเพือ
2.1 ผลการศก
่ จัดทาแผนแม่บทระบบท่อ สรุปได ้ดังนี้
ึ ษาเปรียบเทียบความต ้องการใชก๊้ าซธรรมชาติและแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่
(1) การศก
จะสง่ ให ้ ปตท. ในปี 2543 พบว่า




ระบบท่อในทะเลไม่เพียงพอในการสง่ ก๊าซธรรมชาติ
ื่ มต่อจากราชบุรไี ปวังน ้อย
จะต ้องมีทอ
่ สง่ ก๊าซธรรมชาติเชอ
ี เพือ
จะต ้องมีทอ
่ ในทะเลจากชายแดนไทย-มาเลเซย
่ ทีจ
่ ะรับก๊าซฯ จากแหล่ง
ื่ มต่อกับระบบท่อในทะเลปั จจุบัน
ไพลิน และ JDA หรือ NATUNA เข ้ามาเชอ

ึ ษาทางเลือกในการต่อท่อ พบว่าการต่อท่อจากแหล่งเอราวัณ ของ
(2) การศก
ื่ มกับท่อบนบกทีม
UNOCAL มาเชอ
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบันจะมี 3 แนวทาง โดยแนวทาง
เลือก A คือ ต่อท่อจากเอราวัณตรงไปยังระบบท่อทีโ่ รงไฟฟ้ าราชบุรี ขึน
้ บกที่
ื่ มต่อท่อพม่าทีร่ าชบุร ี จะเป็ นแนวทางทีด
สมุทรสงครามแล ้วไปเชอ
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ เพราะทาให ้
ระบบการจัดจ่ายก๊าซธรรมชาติมค
ี วามคล่องตัวและมั่นคง อีกทัง้ ยังมีคา่ ใชจ่้ ายในการ
ดาเนินการน ้อยทีส
่ ด
ุ
(3) แผนแม่บทระบบท่อได ้กาหนดแนวท่อเผือ
่ เลือกไว ้ในกรณีทค
ี่ วามต ้องการก๊าซ
ธรรมชาติ มีเพิม
่ ขึน
้ จากการประมาณการตามข ้อสมมติฐานข ้างต ้น ดังนี้






ื่ มต่อไปยัง
ต่อท่อในทะเลจากแหล่งไพลิน ไปยังจังหวัดสงขลา และเชอ
ี เพือ
ชายแดนประเทศมาเลเซย
่ สนองความต ้องการบริเวณพืน
้ ทีส
่ ามเหลีย
่ ม
เศรษฐกิจ
ต่อท่อจากขนอมไปยังโรงไฟฟ้ าสุราษฎร์ธานี และโรงไฟฟ้ ากระบี่
ื่ มในทะเลไปยังบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรข
ต่อท่อเชอ
ี น
ั ธ์
ื่ มจากทะเลไปยังแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี และมาบข่า จังหวัดระยอง
ต่อท่อเชอ

2.2 แผนการลงทุนตามแผนงานโครงการหลัก และโครงการแนวท่อเผือ
่ เลือก ในชว่ ง
ิ้ ประมาณ 78,052 ล ้านบาท ซงึ่ ผลตอบแทนการ
ปี 2540-2548 มีวงเงินรวมทัง้ สน
ลงทุนตามโครงการต่างๆ โดยรวมในเบือ
้ งต ้น มีความเหมาะสมและเป็ นไปได ้ในการ
ี
ลงทุน กล่าวคือ โครงการท่อสง่ ก๊าซฯ จากแหล่งพืน
้ ทีพ
่ ัฒนาร่วมไทย-มาเลเซย
(JDA)-ราชบุร ี และโครงการท่อสง่ ก๊าซฯ จากราชบุร-ี วังน ้อย มีผลตอบแทนการลงทุน
ร ้อยละ 17 และ ร ้อยละ 13 โดยมีระยะเวลาคืนทุน 16 และ 24 ปี ตามลาดับ ซงึ่ จาก
การวิเคราะห์สถานะการเงินโดยการประมาณการผลกาไร งบดุล และกระแสเงินสด
ตามการลงทุนตามแผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติแล ้ว พบว่า ปตท. มีสภาพ
คล่องทางการเงินสามารถลงทุนตามแผนแม่บทได ้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อกระแส
เงินสดหมุนเวียนและผลกาไรในระยะยาว
3. สพช. พร ้อมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องอันได ้แก่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ (สศช.) และ ปตท. ได ้ร่วมกันพิจารณาแผนแม่บทระบบ

ท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Master Plan) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2540-2548 แล ้ว มี
ความเห็นดังนี้
3.1 การจัดทาแผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต ้องมีรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานให ้ทราบทุกระยะ โดยเฉพาะในสว่ นของ
โครงการตามแนวท่อเผือ
่ เลือก หรือ เมือ
่ โครงการบางโครงการไม่สามารถดาเนินการ
ได ้ตามแผนทีก
่ าหนด ปตท. จะต ้องทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บททันทีในลักษณะ
Rolling Plan
3.2 ควรให ้ ปตท. นาโครงการนาเข ้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซงึ่ ได ้รับอนุมัตจ
ิ าก
คณะรัฐมนตรีแล ้วบรรจุไว ้ในแผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติดังกล่าวด ้วย
3.3 ควรให ้ กฟผ. พิจารณาปรับโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนสุราษฎร์ธานี ทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ
ให ้บรรจุในแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) แล ้ว เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมสุราษฎร์ธานี เพือ
่ ใชก๊้ าซธรรมชาติเป็ น
ื้ เพลิง
เชอ
3.4 ในการวางแผนระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติสาหรับโรงไฟฟ้ า ปตท. ควรพิจารณาถึง
เงือ
่ นไขการปฏิบัตก
ิ ารผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้ระบบท่อก๊าซธรรมชาติมี
ความสามารถรองรับความต ้องการก๊าซธรรมชาติทเี่ ปลีย
่ นแปลงตามเงือ
่ นไขการ
ปฏิบัตก
ิ ารผลิตไฟฟ้ าของแต่ละโรงไฟฟ้ าดังกล่าวได ้
3.5 เนือ
่ งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยบางแหล่งมีปริมาณก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์สงู ดังนัน
้ ในการปรับแผนแม่บทครัง้ ต่อไปควรมีการระบุแนวทางในการใช ้
ั เจน โดยให ้
ประโยชน์กา๊ ซธรรมชาติทม
ี่ ป
ี ริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงู ให ้ชด
ึ ษาว่าสมควรจะแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากก๊าซ
ปตท. ทาการศก
ธรรมชาติกอ
่ นทีจ
่ ะดาเนินการสง่ ก๊าซฯลงท่อ หรือควรมีทอ
่ เฉพาะสาหรับก๊าซ
ธรรมชาติทม
ี่ ก
ี า๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์สงู
3.6 ตามมติคณะรัฐมนตรีได ้กาหนดให ้ ปตท. จัดทาแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะ
ยาวและ แผนการลงทุนระยะยาวของระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาตินัน
้ เห็นควรให ้ ปตท.
จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารในการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาวทีส
่ อดคล ้องกับแผนแม่บทฯ
ิ ธิภาพ
ดังกล่าว เพือ
่ ให ้การดาเนินการเป็ นไปอย่างมีประสท
3.7 เพือ
่ ให ้การปฏิบต
ั งิ านมีความรวดเร็วและคล่องตัว เมือ
่ คณะรัฐมนตรีได ้เห็นชอบใน
หลักการแผนแม่บทฯ แล ้ว เห็นควรให ้คณะรัฐมนตรีมอบอานาจให ้คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ เป็ นผู ้อนุมัตริ ายละเอียดในแต่ละโครงการ
่ เดียวกับวิธก
ย่อยๆ ของแผนแม่บทฯ ดังกล่าว เชน
ี ารอนุมัตโิ ครงการลงทุนของ กฟผ.
และ กฟภ.
3.8 โครงการท่อก๊าซธรรมชาติราชบุร-ี วังน ้อย และโครงการเอราวัณ-ราชบุร ี ในชว่ ง
้
สมุทรสงคราม-ราชบุร ี เป็ นโครงการเร่งด่วน ซงึ่ ต ้องใชเขตทางหลวง
จึงควรขอการ
สนับสนุนจากกรมทางหลวงด ้วย

มติของทีป
่ ระชุม
1. เห็นชอบแผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 1 ในชว่ งปี พ.ศ. 25402548 ตามที่ ปตท. เสนอโดยให ้คานึงถึงความเห็นของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้
ในข ้อ 3 เพือ
่ ใชเป็ นกรอบในการลงทุนทางด ้านการ ก่อสร ้างระบบท่อและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ โดยมีโครงการทีจ
่ ะอนุมัตใิ นชว่ งปี 2540-2548 จานวน 12
ิ้ 78,052 ล ้านบาท
โครงการ วงเงินลงทุนทัง้ สน
้
2. ให ้ใชแผนแม่
บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติตามข ้อ 1 เป็ นกรอบของการ
พิจารณาในรายละเอียดของโครงการในชว่ งปี พ.ศ. 2540-2548 โดยไม่ต ้อง
เสนอขออนุมัตใิ นระดับนโยบายอีก ยกเว ้นโครงการทีม
่ ป
ี ระเด็นนโยบายพิเศษ
โดยมีโครงการทีจ
่ ะขออนุมัตด
ิ าเนินการในชว่ ง พ.ศ. 2540-2548 ดังนีค
้ อ
ื
่
ขีดความสามารถ ในการสง
(ล้าน ลบฟ./ว ัน)

โครงการ
โครงการหล ัก
1. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งไพลิน
2. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งพืน
้ ที่ พัฒนาร่วม
ี (JDA) ไปยังแหล่งเอราวัณ
ไทย-มาเลเซย
3. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งเอราวัณ ไปยัง
จังหวัดราชบุรี
4. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากจังหวัดราชบุร ี ไปอาเภอ
วังน ้อย พระนครศรีอยุธยา
ื่ ม
5. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งเบญจมาศ เชอ
ท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งทานตะวัน
6. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากท่อราชบุร-ี วังน ้อย ไป
ยังโรงจักรพระนครใต ้
โครงการตามแนวท่อเผือ
่ เลือก
1. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งเอราวัณ - ราชบุร ี
ไปอาเภอบางสะพาน ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
2. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งไพลิน ไปยัง
จังหวัดสงขลา
3. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากชายแดนไทย ี (จังหวัดยะลา)ไปยังจังหวัดสงขลา
มาเลเซย
4. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากท่อเอราวัณ - ราชบุร ี ไป
ยัง แหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
5. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี ไปยัง อาเภอมาบข่า จังหวัดระยอง
6. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากโรงแยกก๊าซขนอม ไป
ยังโรงไฟฟ้ าทีจ
่ ังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่

กาหนดแล้ว
เสร็จ

2,000
2,000

2541
2542

2,000

2543

700

2542

300

2543

700

2548

200

2545

400

2548

675

2548

200

2545

200

2546

150

2544

3. ให ้มีขน
ั ้ ตอนการนาเสนอ และขออนุมัตโิ ครงการ ดังนี้
o (1) ให ้ ปตท. เสนอรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการทีจ
่ ะ
ดาเนินการในชว่ งปี 2540-2548 ดังกล่าวข ้างต ้น ต่อ สศช. โดยให ้
สศช. รับพิจารณาเฉพาะโครงการทีอ
่ ยูใ่ นแผนแม่บทตามข ้อ 1 เท่านัน
้

(2) ให ้ ปตท. จัดทาและเสนอรายงานผลกระทบสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ขอ
ความเห็นชอบไปยังสานักงานนโยบายและแผนสงิ่ แวดล ้อม (สผ.) ตาม
พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสงิ่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535
o (3) ให ้ สผ. เสนอความเห็นต่อ สศช.
o (4) ให ้ สศช. พิจารณาอนุมัตโ
ิ ครงการ โดยคานึงถึงความเห็นของ สผ.
o (5) หากไม่มป
ี ระเด็นนโยบายทีส
่ าคัญและเป็ นโครงการทีก
่ าหนดให ้
ปตท. เป็ นผู ้ดาเนินการเอง โดยให ้ สศช. นาเสนอกระทรวงการคลังเพือ
่
ดาเนินการจัดหาเงินกู ้ต่อไป และนาเสนอคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพือ
่ ทราบ
o (6) หากเป็ นโครงการทีม
่ ป
ี ระเด็นนโยบายทีส
่ าคัญให ้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณา โดยผ่านคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ
o ในกรณีทเี่ ป็ นโครงการทีไ
่ ม่ได ้บรรจุอยูใ่ นแผนแม่บทตามข ้อ 1 หรือเป็ น
โครงการเร่งด่วน เห็นควรให ้ ปตท. นาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ เพือ
่ บรรจุไว ้ในแผนแม่บทระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ
ของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ต่อไป
้
4. ให ้ ปตท. ได ้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงในการใชเขตทางหลวง
เพือ
่
วางท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติสาหรับโครงการก่อสร ้างท่อทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นเร่งด่วน
คือ โครงการราชบุร-ี วังน ้อย และโครงการเอราวัณ (ERP2)-ราชบุร ี ชว่ ง
สมุทรสงคราม-ราชบุร ี เพือ
่ ให ้โครงการดังกล่าวแล ้วเสร็จทันตามเป้ าหมายใน
การสนองความต ้องการใชก๊้ าซธรรมชาติของประเทศ
o

ื้ เพลิง
เรือ
่ งที่ 3 ข้อเสนอปร ับปรุงอ ัตราการสารองนา้ ม ันเชอ
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 อนุมัตใิ ห ้เพิม
่ อัตราสารองของ
ิ น้ามันก๊าด น้ ามันดีเซล และน้ามันเตาในสว่ นทีน
น้ ามันเบนซน
่ าเข ้าจากต่างประเทศ
จากร ้อยละ 5 เป็ นร ้อยละ 10 ของปริมาณน้ ามันทีน
่ าเข ้า โดยให ้มีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2540 เป็ นต ้นไป ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้สอดคล ้องกับน้ามัน ทีก
่ ลั่นในประเทศ
ซงึ่ ต ้องสารองในรูปน้ ามันดิบร ้อยละ 5 และน้ ามันสาเร็จรูปร ้อยละ 5 รวมเป็ นร ้อยละ 10
ซงึ่ กระทรวงพาณิชย์ได ้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2536) เรือ
่ ง
ื้ เพลิงทีต
กาหนดชนิดและอัตราของน้ ามันเชอ
่ ้องสารอง ลงวันที่ 2 กันยายน 2536
เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล ้ว
2. ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 4 ตุลาคม 2539 ได ้มีการพิจารณา
ข ้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ทใี่ ห ้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในเรือ
่ งอัตราการสารอง
ื้ เพลิง ซงึ่ กาหนดให ้เพิม
น้ ามันเชอ
่ ปริมาณสารองน้ ามันสาเร็จรูปทีน
่ าเข ้าจากอัตราร ้อย
ละ 5 เป็ นร ้อยละ 10 ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2540 โดยกระทรวงพาณิชย์เห็นควรให ้
คงการสารองน้ามันสาเร็จรูปทีน
่ าเข ้าในอัตราร ้อยละ 5 ต่อไป คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณา

แล ้วมีมติให ้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) รับไปพิจารณาและนาเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพจ
ิ ารณาต่อไป
3. เหตุผลในการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีใหม่ เนือ
่ งจากกระทรวงพาณิชย์เห็นว่า
่
การเพิม
่ อัตราสารองดังกล่าวจะสงผลกระทบทัง้ ด ้านเศรษฐกิจและนโยบายการค ้า
ของรัฐ ดังนี้
3.1 ผลกระทบด ้านเศรษฐกิจและการลงทุน เนือ
่ งจากผู ้ค ้าน้ ามันต ้องมีภาระต ้นทุนใน
การเก็บรักษาและจัดสร ้างถังเก็บน้ ามันทีต
่ ้องสารองเพิม
่ สูงขึน
้ ซงึ่ ในทีส
่ ด
ุ ภาระ
ิ ค ้ามีราคาเพิม
ดังกล่าวจะถูกผลักไปยังประชาชนผู ้บริโภค และทาให ้สน
่ สูงขึน
้ ทัง้ นี้
ื้ เพลิงเป็ นปั จจัยหลักทีใ่ ชในกิ
้ จการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
เนือ
่ งจากน้ ามันเชอ
และเกษตรกรรม รวมทัง้ การขนสง่ นอกจากนี้ จากการประมาณการการใช ้ และการ
ผลิตน้ ามันดีเซลหมุนเร็วภายในประเทศปี พ.ศ. 2540 กระทรวงพาณิชย์คาดว่า
ประเทศไทยยังมีความจาเป็ นต ้องนาเข ้าน้ามันประมาณ 4,804 ล ้านลิตร และแนวโน ้ม
การนาเข ้าในปี พ.ศ. 2541-2545 จะมีปริมาณรวมถึง 72,362 ล ้านลิตร ดังนัน
้ ภาระ
ต ้นทุนสารองของผู ้ค ้าน้ ามันจึงสูงขึน
้ โดยเฉลีย
่ 47 สตางค์/ลิตร คิดเป็ นเงินทุนตัง้ แต่
ปี 2541-2545 ประมาณ 34,010 ล ้านบาท ซงึ่ อาจสง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม
3.2 ผลกระทบต่อนโยบายการค ้าของรัฐ การกาหนดอัตราสารองการนาเข ้าเพิม
่ ขึน
้
ย่อมทาให ้เกิดความไม่เป็ นธรรม เนือ
่ งจากผู ้ค ้าน้ ามันรายย่อยจะต ้องนาเข ้าทัง้ หมด
ี เปรียบในเชงิ การแข่งขันด ้านการตลาด เนือ
และจะเสย
่ งจากจะมีต ้นทุนสูงจากภาษี
อากรขาเข ้าและรับภาระในการสารองทีเ่ พิม
่ ขึน
้ แต่ผู ้ค ้าน้ ามันรายใหญ่สามารถเก็บ
ี ภาษี สรรพสามิตและอากรขาเข ้า จึงอาจทา
น้ ามันสารองในโรงกลัน
่ ได ้ โดยยังไม่เสย
ให ้ผู ้ค ้าน้ามัน รายย่อยไม่สามารถดาเนินกิจการค ้าน้ ามันต่อไปได ้และต ้องเลิกกิจการ
ื้ เพลิง
ไป ซงึ่ มีผลทาให ้กลุม
่ ผู ้ค ้าน้ามันทีเ่ หลือสามารถร่วมกันกาหนดราคาน้ ามันเชอ
ได ้
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์เห็นว่า อัตราสารองควรอยูใ่ นระดับร ้อยละ 5 เท่านัน
้
เนือ
่ งจากแต่เดิม ได ้มีการกาหนดอัตราสารองไว ้เพียงร ้อยละ 3 และได ้มีการเพิม
่ ขึน
้
้
เป็ นร ้อยละ 5 เพราะสถานการณ์ การสูรบระหว่
างคูเวตกับอิรัค ประกอบกับปั จจุบน
ั
ี ได ้ในเวลา
ประเทศไทยสามารถจัดหาน้ ามันสาเร็จรูปจากประเทศสงิ คโปร์ มาเลเซย
1-3 วัน และบรูไน 7 วัน
4. สพช. ได ้พิจารณาความเห็นและข ้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์แล ้ว มีความเห็น
ดังนี้
4.1 ความเท่าเทียมกันในการแข่งขันทาการค ้า ตามทีค
่ ณะรัฐมนตรีกาหนดให ้เพิม
่
ปริมาณสารองน้ ามันสาเร็จรูปทีน
่ าเข ้าจากอัตราร ้อยละ 5 เป็ นร ้อยละ 10 มีจด
ุ มุง่ หมาย
ี เปรียบของผู ้กลั่นน้ามันในประเทศต่อผู ้นาเข ้า เพือ
ทีจ
่ ะแก ้ไขปั ญหาความเสย
่ ให ้
สามารถแข่งขันกันจาหน่ายน้ ามันบนพืน
้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกันในระบบราคาน้ามันลอยตัว
เพราะน้ ามันทีผ
่ ลิตในประเทศต ้องสารองในอัตราร ้อยละ 10 ในขณะทีน
่ ้ ามันทีน
่ าเข ้า

สารองในอัตราเพียงร ้อยละ 5 ทาให ้น้ามันทีผ
่ ลิตในประเทศมีต ้นทุนการสารองสูงกว่า
น้ ามันทีน
่ าเข ้า 5 สตางค์/ลิตร ซงึ่ ในเรือ
่ งนีผ
้ ู ้นาเข ้าได ้ทราบถึงการเพิม
่ อัตราสารอง
ล่วงหน ้ามา 3 ปี แล ้ว จากประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2536) เรือ
่ ง
ื้ เพลิงทีต
กาหนดชนิดและอัตราของน้ ามันเชอ
่ ้องสารอง ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 แต่
้
สาเหตุทใี่ ห ้เริม
่ บังคับใชการเพิ
ม
่ สารองในสว่ นผู ้นาเข ้าในปี 2540 ก็เพือ
่ ลดผลกระทบ
ต่อผู ้นาเข ้า โดยให ้มีเวลาเตรียมการในการจัดหาและก่อสร ้างสถานทีจ
่ ัดเก็บน้ามัน
สารองเพิม
่ ขึน
้ และเพือ
่ ให ้โรงกลั่นน้ ามันของเชลล์และคาลเท็กซ ์ ก่อสร ้างเสร็จ ซงึ่ จะ
ทาให ้ประเทศไทยมีการนาเข ้าน้ ามันสาเร็จรูปน ้อยมาก
4.2 ความมั่นคงด ้านพลังงานของประเทศ การทีร่ ัฐกาหนดให ้มีการสารองน้ ามันดิบ
ร ้อยละ 5 และน้ ามันสาเร็จรูปร ้อยละ 5 ไม่วา่ จะเป็ นน้ ามันทีผ
่ ลิตในประเทศหรือนาเข ้า
้ ้ในระดับความต ้องการ
ก็เพือ
่ ทีจ
่ ะให ้มีการสารองโดยรวมร ้อยละ 10 ซงึ่ เพียงพอใชได
ปกติ 36 วัน และเตรียมไว ้เป็ นมาตรการป้ องกันการขาดแคลนน้ ามัน หากประเทศไทย
ไม่สามารถนาเข ้าน้ ามันจากต่างประเทศได ้ ซงึ่ เมือ
่ เปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกร
รมทีไ่ ม่มแ
ี หล่งน้ ามันดิบในประเทศ จะมีระดับการสารองประมาณ 90 วัน จึงนับว่า การ
สารองน้ ามันของไทยซงึ่ ไม่มแ
ี หล่งพลังงานภายในประเทศยังอยูใ่ นระดับตา่ ดังนัน
้
แม ้ประเทศไทยจะยังไม่สามารถมีปริมาณน้ามันสารองในระดับดังกล่าวได ้ แต่กค
็ วรคง
ระดับการสารองในปั จจุบันไว ้ก่อน โดยไม่ควรมีการปรับอัตราสารองให ้ลดลง
สว่ นการจัดหาน้ ามันจากประเทศเพือ
่ นบ ้านใกล ้เคียงโดยสามารถนาเข ้าได ้ใน
ั ้ ไม่ใชเ่ หตุผลทีจ
ื้
ระยะเวลาอันสน
่ ะทาให ้ประเทศไทยลดสารองลงได ้ เพราะการจัดซอ
่ ลักประกันว่าหากเกิดวิกฤตการณ์น้ ามันขาดแคลนขึน
ดังกล่าวไม่ใชห
้ ประเทศดังกล่าว
่ นัน
จะยังคงจาหน่ายน้ ามันให ้กับประเทศไทยตามปกติ และในสภาพการณ์เชน
้ หาก
ประเทศไทยจะหันไปเพิม
่ ปริมาณน้ ามันสารองของตนเองก็คงไม่ทันการณ์ เพราะจะ
ื้ น้ ามันจากต่างประเทศได ้ยากมาก
จัดซอ
ิ ค ้า การเพิม
4.3 ผลกระทบต่อราคาสน
่ อัตราสารองของน้ามันดังกล่าวจะไม่มี
ิ ค ้า เนือ
ผลกระทบต่อราคาสน
่ งจากผู ้นาเข ้าจะไม่สามารถขึน
้ ราคาจาหน่ายน้ามันที่
นาเข ้า เพราะจะต ้องแข่งขันราคาจาหน่ายกับผู ้จาหน่ายน้ ามันทีผ
่ ลิตในประเทศ ซงึ่
สารองน้ ามันในอัตราร ้อยละ 10 อยูแ
่ ล ้วในปั จจุบัน และปริมาณน้ามันทีน
่ าเข ้าในปี
ั สว่ นน ้อยมากเมือ
2540 คาดว่าจะมีสด
่ เทียบกับน้ ามันทีผ
่ ลิตในประเทศ และการทีผ
่ ู ้นา
เข ้าไม่สามารถขึน
้ ราคาน้ ามันนัน
้ ไม่ได ้ก่อให ้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผู ้นาเข ้า เพราะ
เป็ นการลดผลกาไรของผู ้นาเข ้าสว่ นทีส
่ งู กว่าผู ้ผลิตในประเทศ เนือ
่ งจากมีภาระการ
สารองน้ ามันตา่ กว่าลงมาเท่ากับผู ้ผลิตในประเทศเท่านัน
้ จึงไม่น่าเป็ นห่วงว่าจะทาให ้
ผู ้นาเข ้าไม่สามารถดาเนินการค ้าได ้จนต ้องเลิกกิจการ
4.4 ต ้นทุนการสารองเพิม
่ จากร ้อยละ 5 เป็ นร ้อยละ 10 ต ้นทุนการเพิม
่ อัตราสารอง
ของน้ ามันนาเข ้าจะตา่ กว่าทีก
่ ระทรวงพาณิชย์ประมาณการไว ้ โดยต ้นทุนสารองน้ามัน
ในสว่ นทีน
่ าเข ้าเพิม
่ ขึน
้ จะอยูใ่ นระดับประมาณ 7 ถึง 11 สตางค์/ลิตร ประกอบด ้วย
ต ้นทุนค่าน้ ามันและค่าจัดหาสถานทีเ่ ก็บน้ามันสารอง ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ค่าจัดหาสถานที่
เก็บน้ ามันสารองเพิม
่ เติม และหากพิจารณาจากปริมาณความต ้องการใชน้ ้ ามันใน
ประเทศ ในปี 2540 เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตในประเทศจะเห็นได ้ว่าน้ามัน
ิ จะมีปริมาณสง่ ออกสุทธิประมาณ 3,000 ล ้านลิตร และน้ามันดีเซลจะมีปริมาณ
เบนซน

นาเข ้าเล็กน ้อยประมาณ 400 ล ้านลิตร สว่ นน้ ามันเตาจะมีปริมาณนาเข ้าสุทธิประมาณ
2,800 ล ้านลิตร
ั เจนยิง่ ขึน
นอกจากนี้ เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อมูลทีช
่ ด
้ สพช. ได ้หารือเรือ
่ งนีใ้ นทีป
่ ระชุมผู ้ค ้า
น้ ามัน ตามมาตรา 6 เมือ
่ วันที่ 9 ตุลาคม 2539 ผลปรากฏว่า ผู ้ค ้าน้ ามันทีเ่ คยจัดหา
ื้ ในประเทศ ถ ้าราคาจาหน่ายของผู ้ผลิต
โดยการนาเข ้ามีแนวโน ้มทีจ
่ ะเปลีย
่ นมาจัดซอ
ื้ และผู ้ผลิตในประเทศเลือกทีจ
ในประเทศจูงใจให ้ซอ
่ ะปรับราคาจาหน่ายให ้สามารถ
จาหน่ายให ้กับผู ้นาเข ้ามากกว่าทีจ
่ ะเลือกการสง่ ออกหรือลดการผลิต ดังนัน
้ ในปี
่ ารลดการ
2540 จึงเป็ นชว่ งเวลาปรับตัวของตลาดทัง้ ด ้านผู ้ผลิตและผู ้นาเข ้าไปสูก
นาเข ้า และคาดว่าการนาเข ้าในปี 2540 น่าจะลดลงมากเมือ
่ เปรียบเทียบกับปี กอ
่ นๆ
4.5 สพช. จึงเห็นว่าควรปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ในข ้อ 1 แต่
อย่างไรก็ตามหลักการสาคัญของเรือ
่ งนีอ
้ ยูท
่ ค
ี่ วามเท่าเทียมกันในการแข่งขันทา
การค ้าระหว่างผู ้ผลิตในประเทศกับผู ้นาเข ้า การเพิม
่ อัตราสารองของผู ้นาเข ้าเป็ นร ้อย
ละ 10 เป็ นเพียงทางหนึง่ ในการปรับภาระการสารองของผู ้ผลิตในประเทศและผู ้
นาเข ้าให ้เท่าเทียมกัน ดังนัน
้ หากเห็นว่าแนวทางนีไ
้ ม่เหมาะสมก็อาจดาเนินการโดย
แนวทางอืน
่ ได ้ ซงึ่ อาจดาเนินการได ้ 2 แนวทาง กล่าวคือ
(1) ลดปริมาณสารองของผู ้ผลิตในประเทศจากอัตราร ้อยละ 10 เป็ นร ้อยละ5 แต่
แนวทางนีจ
้ ะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได ้
ื้ เพลิง สาหรับน้ ามันสาเร็จรูปทีผ
(2) ลดการเก็บเงินเข ้ากองทุนน้ามันเชอ
่ ลิตใน
ประเทศลงโดยเฉลีย
่ 5 สตางค์/ลิตร ซงึ่ เป็ นแนวทางทีน
่ ่าจะเหมาะสมทีส
่ ด
ุ
5. สพช. ได ้จัดให ้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซงึ่ ประกอบด ้วย
กระทรวงพาณิชย์ (กรมทะเบียนการค ้า) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง
(กรมสรรพสามิต) และการปิ โตรเลียม แห่งประเทศไทย เมือ
่ วันที่ 15 ตุลาคม 2539
ซงึ่ ผลการประชุมสรุปได ้ ดังนี้
5.1 ผู ้แทนของทุกหน่วยงานเห็นด ้วยกับข ้อเสนอของ สพช. ทีค
่ วรปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้ค ้า
น้ ามันทัง้ ผู ้ผลิตในประเทศและผู ้นาเข ้าให ้เท่าเทียมกัน
5.2 การเพิม
่ อัตราสารองน้ ามันของผู ้นาเข ้าอีกร ้อยละ 5 จะมีผลทาให ้ต ้นทุนของผู ้
นาเข ้า เพิม
่ ขึน
้ อีกประมาณ7-11 สตางค์/ลิตร ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ต ้นทุนในการจัดหาน้ ามัน
และถังเก็บน้ามันทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ซงึ่ ในข ้อนี้ ปตท. ได ้เสนอให ้ใชต้ ้นทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ โดยเฉลีย
่
ประมาณ 10 สตางค์/ลิตร
ิ ภายในประเทศในปี 2540 จะอยูใ่ นระดับ 10,564
5.3 ปริมาณการผลิตน้ามันเบนซน
้
ล ้านลิตรต่อปี ซงึ่ เพียงพอต่อความต ้องการใชภายในประเทศ
และจะมีสว่ นเหลือที่
ต ้องสง่ ออกอีก 2,950 ล ้านลิตรต่อปี จึงไม่น่า จะมีการนาเข ้าจากต่างประเทศ ยกเว ้น
ในกรณีการนาเข ้าทางคลังภาคใต ้ โดยเฉพาะทีจ
่ ังหวัดภูเก็ต อาจจะมีการนาเข ้าจาก
ื้ จากโรงกลั่นภายในประเทศได ้ สว่ นน้ามันดีเซลนัน
สงิ คโปร์ทใี่ กล ้กว่าแทนการซอ
้
ั เจนว่าในปี
โดยภาพรวมน่าจะ มีการนาเข ้าจากต่างประเทศเพียงเล็กน ้อย แต่ยงั ไม่ชด

้
2540 ปริมาณการนาเข ้าจะลดลงเพียงใดและ ใชเวลารวดเร็
วแค่ไหน และในสว่ นของ
ั เจนว่าโรงกลั่นภายในประเทศยังไม่สามารถผลิตได ้เพียงพอต่อ
น้ ามันเตามีความชด
ความต ้องการใช ้ ดังนัน
้ ยังคงต ้องนาเข ้าอีกประมาณ 2,818 ล ้านลิตรในปี 2540
ื้ เพลิงร่วมกันเพือ
5.4 ทีป
่ ระชุมได ้สรุปข ้อเสนอเรือ
่ ง อัตราการสารองน้ ามันเชอ
่ นาเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ดังนี้
ั เจนว่าในปี 2540 เป็ นต ้นไป
(1) การสารองน้ามันดีเซล เนือ
่ งจากในขณะนีย
้ ังไม่ชด
ปริมาณการนาเข ้าน้ ามันดีเซลจะลดลงหรือไม่เพียงใด ดังนัน
้ จึงไม่สมควรพิจารณา
เพิม
่ อัตราสารองของผู ้นาเข ้าในระยะนี้ แต่ควรเลือ
่ นกาหนดเวลาบังคับใชอั้ ตราสารอง
ร ้อยละ 10 ไปอีก 2 ปี โดยให ้มีผลบังคับใชวั้ นที1
่ มกราคม 2542 ทัง้ นี้ หากปรากฏ
ข ้อเท็จจริงว่าในชว่ งเวลาทีเ่ ลือ
่ นไปดังกล่าว การนาเข ้าน้ามันดีเซลลดลงมาก หรือ
้ ้เร็วขึน
ไม่มก
ี ารนาเข ้าเลย ให ้ สพช. พิจารณานาเสนอเลือ
่ นเวลาบังคับใชให
้ ได ้
(2) การสารองน้ามันเตา เนือ
่ งจากในปี 2540 เป็ นต ้นไป ยังคงต ้องนาเข ้าน้ ามันเตา
โดยตลอด เพราะโรงกลั่นภายในประเทศไม่สามารถผลิตได ้เพียงพอกับความต ้องการ
ใช ้ ดังนัน
้ จึงเห็นควรเสนอ ให ้เลือ
่ นเวลาเพิม
่ อัตราสารองเป็ นร ้อยละ 10 โดยใช ้
หลักการเดียวกันกับน้ ามันดีเซล
ิ และน้ ามันอืน
(3) การสารองน้ามันเบนซน
่ ๆ เห็นควรให ้เพิม
่ อัตราสารองของผู ้นาเข ้า
เป็ นอัตราร ้อยละ 10 ตามระยะเวลาทีก
่ าหนดไว ้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ทัง้ นี้
ื้ เพลิงทีจ
เนือ
่ งจากน้ ามันดังกล่าว จะไม่มก
ี ารนาเข ้ามาก หรือเป็ นน้ามันเชอ
่ าเป็ นต ้อง
้
สารองไว ้เพือ
่ ใชในราชการทหารโดยเฉพาะ
(4) ในระหว่างทีเ่ ลือ
่ นการบังคับใชอั้ ตราสารองน้ ามันดีเซล และน้ามันเตาของผู ้นาเข ้า
ี เปรียบผู ้นาเข ้าในเรือ
เป็ นร ้อยละ 10 นี้ จะทาให ้โรงกลั่นในประเทศมีความเสย
่ งอัตรา
สารองทีแ
่ ตกต่างกันอยูร่ ้อยละ 5 คิดเป็ นต ้นทุนเท่ากับ 5 สตางค์/ลิตร จึงเห็นควร
ี เปรียบนีเ้ พือ
แก ้ไขข ้อเสย
่ ให ้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยลดอัตราเงินสง่ เข ้ากองทุน
ื้ เพลิงของน้ ามันดีเซลและน้ามันเตาทีผ
ั สว่ นของราคา
น้ ามันเชอ
่ ลิตในประเทศ ตามสด
ณ โรงกลั่น คือ 6 และ 3 สตางค์/ลิตร ตามลาดับ ซงึ่ จะลดภาระเงินสง่ เข ้ากองทุนฯ
ของโรงกลัน
่ น้ ามันในประเทศได ้เท่ากับ 5 สตางค์/ลิตร โดยเฉลีย
่ ทัง้ นี้ โดย
มอบหมายให ้คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานดาเนินการออกประกาศลด
ื้ เพลิงดังกล่าวต่อไป
อัตราเงินเรียกเก็บเข ้ากองทุนน้ามันเชอ
ึ ษาถึงระดับการสารองของประเทศทีเ่ หมาะสมในระยะยาว
(5) เห็นควรให ้มีการศก
ึ ษาความเหมาะสมของการให ้รัฐ
เพือ
่ เพิม
่ ความมั่นคงของประเทศด ้านพลังงาน และศก
เป็ นผู ้ดาเนินการจัดเก็บน้ ามันสารองเองอีกสว่ นหนึง่ ดังทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั ใิ นหลายประเทศ
ิ ค ้า ซงึ่ ในเรือ
ซงึ่ จะไม่มผ
ี ลกระทบต่อราคาน้ ามันและราคาสน
่ งนี้ สพช. ขอรับไป
ึ ษาในรายละเอียดร่วมกับ ปตท. และนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ดาเนินการศก
พลังงานแห่งชาติ เพือ
่ พิจารณาต่อไป
มติของทีป
่ ระชุม

้
1. ให ้เลือ
่ นกาหนดเวลาบังคับใชการส
ารองน้ามันดีเซลและน้ ามันเตาของผู ้นาเข ้า
ในอัตราร ้อยละ 10 ไปอีก 2 ปี โดยให ้มีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่วันที่ 1 มกราคม
2542 ทัง้ นี้ หากปรากฏข ้อเท็จจริงว่าในชว่ งเวลาทีเ่ ลือ
่ นไปดังกล่าว การนาเข ้า
น้ ามันดีเซลหรือน้ ามันเตาลดลงมากหรือไม่มก
ี ารนาเข ้าเลย ให ้สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) พิจารณานาเสนอเลือ
่ นเวลา
้ ้เร็วขึน
บังคับใชให
้
ิ และน้ามันอืน
2. ให ้เพิม
่ อัตราสารองน้ามันเบนซน
่ ๆ ของผู ้นาเข ้าเป็ นอัตราร ้อยละ
10 ตามระยะเวลาทีก
่ าหนดไว ้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ โดยให ้มีผลบังคับ
ใชตั้ ง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2540
3. ในระหว่างทีเ่ ลือ
่ นการบังคับใชอั้ ตราสารองน้ ามันดีเซลและน้ามันเตาของผู ้
นาเข ้าเป็ นร ้อยละ 10 ให ้คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานดาเนินการ
ื้ เพลิงของน้ ามันดีเซล
ออกประกาศลดอัตราเงินเรียกเก็บเข ้ากองทุนน้ ามันเชอ
และน้ ามันเตาทีผ
่ ลิตในประเทศลงในอัตรา 6 สตางค์/ลิตร และ 3 สตางค์/ลิตร
ตามลาดับ
ึ ษาถึงระดับการสารองของประเทศทีเ่ หมาะสมในระยะยาว เพือ
4. ให ้มีการศก
่ เพิม
่
ึ ษาความเหมาะสมของการให ้รัฐ
ความมั่นคงของประเทศด ้านพลังงาน และศก
เป็ นผู ้ดาเนินการจัดเก็บน้ ามันสารองเองอีกสว่ นหนึง่ ดังทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั ใิ นหลาย
ิ ค ้า โดยให ้ สพช. รับ
ประเทศซงึ่ จะไม่มผ
ี ลกระทบต่อราคาน้ามันและราคาสน
ึ ษาในรายละเอียดร่วมกับ ปตท. และนาเสนอต่อ
ไปดาเนินการศก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพือ
่ พิจารณาต่อไป

เรือ
่ งที่ 4 การประกวดราคานา้ ม ันเตาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2539 (ครัง้ ที่ 59)
เมือ
่ วันที่ 26 กันยายน 2539 ได ้พิจารณาเรือ
่ ง การประกวดราคาน้ามันเตาของการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยได ้พิจารณาข ้อเสนอของกรรมาธิการ
การพลังงาน สภาผู ้แทนราษฎร (นายสุชน ชามพูนท) และมีมติมอบหมายให ้
สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) การปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับไป
ื้ ขายน้ามันเตาในสว่ นร ้อย
ดาเนินการหาข ้อสรุปในเรือ
่ ง เงือ
่ นไขในการประกวดราคาซอ
ละ 20 และให ้นาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครัง้
ต่อไป
<หp>2. สพช. ร่วมกับ ปตท. และ กฟผ. ได ้พิจารณาข ้อเสนอของกรรมาธิการ
การพลังงาน สภาผู ้แทนราษฎร (นายสุชน ชามพูนท) แล ้ว เห็นควรแก ้ไขปรับปรุง
ื้ ขายในระดับร ้อย
เงือ
่ นไขและคุณสมบัตข
ิ องผู ้เข ้าประกวดราคาสาหรับปริมาณการซอ
ละ 20 ของความต ้องการใชน้ ้ามันเตาทัง้ หมดในแต่ละปี ของ กฟผ. เป็ นดังนี้

2.1 เห็นควรนาปริมาณร ้อยละ 50 ของน้ ามันเตาทีจ
่ ะใชกั้ บโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ท ี่
ื้ โดยการประกวดราคา โดยอีกร ้อยละ 50 ทีเ่ หลือให ้
จังหวัดราชบุรแ
ี ละกระบี่ มาจัดซอ
ื้ จาก ปตท. สว่ นปริมาณการซอ
ื้ ขายเดิมได ้แก่ ร ้อยละ 20 ของความต ้องการใช ้
ซอ
น้ ามันเตาในโรงไฟฟ้ าแห่งอืน
่ ๆ ของ กฟผ. เห็นควรให ้คงไว ้ตามเดิมเนือ
่ งจากถ ้า
ั ญาระหว่าง กฟผ. กับ ปตท. ใน
เปลีย
่ นแปลงจะมีผลกระทบคือ ต ้องมีการแก ้ไขสญ
ั ญา (จะหมดอายุ
สว่ นร ้อยละ 80 ซงึ่ จัดทาไว ้เรียบร ้อยแล ้ว และยังไม่หมดอายุสญ
ั ญา 30 กันยายน 2544)
สญ
ื้ น้ ามันเตาโดยการประกวดราคา โดยใน
2.2 เห็นควรเปลีย
่ นแปลงระยะเวลาการรับซอ
สว่ นของร ้อยละ 20 จากเดิม 3 ปี (ปี งบประมาณ 2540-2542) เป็ น 4 ปี
ิ้ สุดพร ้อมกับสญ
ั ญาซอ
ื้ ขายน้ ามันเตาระหว่าง
(ปี งบประมาณ 2541-2544) ซงึ่ จะสน
กฟผ. กับ ปตท. ในสว่ นร ้อยละ 80 แต่ในสว่ นเพิม
่ เติมร ้อยละ 50 ของโรงไฟฟ้ า
ื้ ตามที่ กฟผ. เห็นว่าเหมาะสม
ราชบุรแ
ี ละกระบีใ่ ห ้กาหนดระยะเวลารับซอ
2.3 สาหรับคุณสมบัตข
ิ องผู ้เข ้าประกวดราคา เห็นควรแก ้ไขตามข ้อเสนอของ
กรรมาธิการฯ บางสว่ นเป็ นดังนี้
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521
(1) ต ้องเป็ นผู ้ค ้าน้ ามันตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตน
ิ ้ามันเชอ
และมีทน
ุ เรือนหุ ้นไม่น ้อยกว่า 1,000 ล ้านบาท
(2) มีเครดิตไลน์จากธนาคารและสถาบันการเงินรวมกันแล ้วไม่น ้อยกว่า 500 ล ้าน
บาท
(3) ต ้องเป็ นผู ้มีประสบการณ์ในการค ้าน้ามันเตามาแล ้วไม่น ้อยกว่า 200 ล ้านลิตร
ื้ เพลิง ซงึ่ ผู ้เข ้าประกวด
โดยถือตามปริมาณทีป
่ รากฏในรายงานผลการค ้าน้ามันเชอ
ราคาได ้นาสง่ ไว ้กับกรมทะเบียนการค ้า กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัตน
ิ ้ ามัน
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521
เชอ
2.4 การแก ้ไขคุณสมบัตข
ิ องผู ้ประกวดราคาได ้ตัดข ้อเสนอของกรรมาธิการฯ ในสว่ นที่
ให ้เพิม
่ เติม คุณสมบัตข
ิ องผู ้เข ้าประกวดราคาต ้องเป็ นบริษัทไทยและเป็ นบริษัท
มหาชนทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนือ
่ งจากเห็นว่าคุณสมบัตด
ิ ังกล่าวไม่
เกีย
่ วข ้องกับความสามารถในการค ้าน้ามันเตา และจะทาให ้มีผู ้เข ้าประกวดราคาได ้
น ้อยรายจนไม่กอ
่ ให ้เกิดการแข่งขันกันอย่างเพียงพอ และขัดกับเจตนารมณ์ของ
WTO (World Trade Organization) นอกจากนัน
้ ได ้ตัดคาว่าเงินทุนหมุนเวียนออก
คงเหลือแต่เครดิตไลน์ เพราะเห็นว่าคาว่าเงินทุนหมุนเวียนเป็ นเพียงตัวเลขทางบัญช ี
และเครดิตไลน์ในระดับ 500 ล ้านบาท น่าจะเพียงพอแล ้วจึงไม่ควรเพิม
่ เป็ น 1,000
ล ้านบาท
2.5 เงือ
่ นไขและคุณสมบัตข
ิ องผู ้เข ้าประกวดราคาตามทีก
่ าหนด เมือ
่ เปรียบเทียบกับ
เงือ
่ นไขและคุณสมบัตต
ิ ามทีก
่ าหนดไว ้โดยมติคณะรัฐมนตรีในปั จจุบันและที่
กรรมาธิการฯ เสนอมีความแตกต่างกัน ดังนี้
ื้ โดยประกวดราคา
ปริมาณนา้ ม ันเตาทีจ
่ ะจ ัดซอ

เงือ
่ นไข
1. ตามมติ ครม. ในปัจจุบ ัน
ปริมาณร ้อยละ 20 ของความต ้องการใชน้ ้ ามันเตาของ กฟผ.
ในปี 2540-2542 รวม 3 ปี
2. ตามข้อเสนอของกรรมาธิการฯ
ปริมาณร ้อยละ 30 ของความต ้องการใชน้ ้ ามันเตาทัง้ หมด
ของ กฟผ. ในปี 2540-2544 รวม 5 ปี
3. ตามผลการประชุมหารือระหว่าง ปตท. กฟผ. และ สพช.
- ปริมาณร ้อยละ 20 ของความต ้องการใชน้ ้ ามันเตาทัง้ หมดของ กฟผ. ในปี
2541-2544 รวม 4 ปี
- ปริมาณร ้อยละ 50 ของความต ้องการใชน้ ้ ามันเตาทัง้ หมด ของโรงไฟฟ้ า
ราชบุรี และโรงไฟฟ้ ากระบี่ ตามระยะเวลาที่ กฟผ. เห็นว่าเหมาะสม

ปริมาณ
3,908 ล ้านลิตร

7,804 ล ้านลิตร

2,760
4,590 ล ้านลิตร*
1,830**

หมายเหตุ
* ตัวเลขดังกล่าวอาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงเนือ
่ งจากพิจารณาจาก PDP 95-01 ซงึ่
ขณะนี้ กฟผ. กาลังอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงเป็ น PDP 96-01
ั ญา 3 ปี (ปี งบประมาณ 2542-2544)
** ตัวอย่างกรณีท ี่ กฟผ. ทาสญ
มติของทีป
่ ระชุม






ื้ น้ามันเตาโดย
เห็นชอบให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดซอ
การประกวดราคาในปริมาณร ้อยละ 50 ของน้ามันเตาทีจ
่ ะใชกั้ บโรงไฟฟ้ าแห่ง
ื้ จาก ปตท. สว่ น
ใหม่ทจ
ี่ ังหวัดราชบุรแ
ี ละกระบี่ และอีกร ้อยละ 50 ทีเ่ หลือให ้ซอ
ื้ ขายเดิมในอัตราร ้อยละ 20 ของความต ้องการใชน้ ้ามันเตาใน
ปริมาณการซอ
โรงไฟฟ้ าแห่งอืน
่ ๆ ของ กฟผ. เห็นควรให ้คงไว ้ตามเดิม เนือ
่ งจากถ ้า
ั ญาระหว่าง กฟผ. กับ
เปลีย
่ นแปลงจะมีผลกระทบคือ ต ้องมีการแก ้ไขสญ
ั ญา
ปตท. ในสว่ นร ้อยละ 80 ซงึ่ จัดทาไว ้เรียบร ้อยแล ้ว และยังไม่หมดอายุสญ
ั ญาในวันที่ 30 กันยายน 2544
โดยจะหมดอายุสญ
ื้ น้ ามันเตาโดยการประกวดราคา
เห็นชอบให ้เปลีย
่ นแปลงระยะเวลาการรับซอ
โดยในสว่ นร ้อยละ 20 จากเดิม 3 ปี (ปี งบประมาณ 2540-2542) เป็ น 4 ปี
ิ้ สุดพร ้อมกับสญ
ั ญาซอ
ื้ ขายน้ ามันเตา
(ปี งบประมาณ 2541-2544) ซงึ่ จะสน
ระหว่าง กฟผ. กับ ปตท. ในสว่ นร ้อยละ 80 แต่ในสว่ นเพิม
่ เติมร ้อยละ 50 ของ
ื้ ตามที่ กฟผ. เห็นว่า
โรงไฟฟ้ าราชบุรแ
ี ละกระบีใ่ ห ้กาหนดระยะเวลารับซอ
เหมาะสม
ิ ธิเข ้าประกวดราคา ดังนี้
เห็นชอบให ้กาหนดคุณสมบัตข
ิ องผู ้มีสท
o (1) ต ้องเป็ นผู ้ค ้าน้ ามันตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตน
ิ ้ามัน
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521 และ มีทน
เชอ
ุ เรือนหุ ้นไม่น ้อยกว่า 1,000 ล ้านบาท
o (2) มีเครดิตไลน์จากธนาคารและสถาบันการเงินรวมกันแล ้วไม่น ้อยกว่า
500 ล ้านบาท
o (3) ต ้องเป็ นผู ้มีประสบการณ์ในการค ้าน้ ามันเตามาแล ้วไม่น ้อยกว่า 200
ล ้านลิตร โดยถือตามปริมาณทีป
่ รากฏในรายงานผลการค ้าน้ ามัน
ื้ เพลิง ซงึ่ ผู ้เข ้าประกวดราคาได ้นาสง่ ไว ้กับกรมทะเบียนการค ้า
เชอ
ื้ เพลิง พ.ศ. 2521
กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัตน
ิ ้ามันเชอ

เรือ
่ งที่ 5 แนวทางในการปร ับโครงสร้างอ ัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก
สรุปสาระสาค ัญ
1. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ 3 กันยายน 2539 ได ้รับทราบผลการประชุม
เชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการสง่ ออก ตามทีส
่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ เป็ นผู ้เสนอ ซงึ่ ในสว่ นของแนวทางการลดต ้นทุนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได ้มีมติให ้ผู ้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนหารือกับ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เรือ
่ งค่าไฟฟ้ าและการ
ยกเว ้นระบบ TOD สาหรับโรงงานทีต
่ ้องการทางาน 24 ชวั่ โมง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได ้
มีมติเมือ
่ วันที่ 10 กันยายน 2539 เห็นชอบตามทีก
่ ระทรวงการคลังเสนอ ในเรือ
่ งการ
แก ้ไขปั ญหาของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยมอบหมายให ้ สพช. รับไปพิจารณาใน
ประเด็นต่อไปนี้
1.1 การยกเลิกการเก็บ Demand Charge สาหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทที่
จาเป็ นต ้องทาการผลิตตลอด 24 ชวั่ โมง
ึ ษาความเป็ นไปได ้ในการเพิม
้
1.2 การศก
่ ประเภทผู ้ใชไฟฟ้
า โดยให ้มีประเภท
้
อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ทใี่ ชไฟฟ้
ามากกว่าประเภททีก
่ าหนดอยูใ่ นปั จจุบันและ
กาหนดให ้มีอัตราค่ากระแสไฟฟ้ าลดลงอีก
ิ ดิเกต จากัด ได ้มี
2. บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุป
๊ จากัด และบริษัทสยามสติลซน
ื ถึงรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายปิ ยะณั ฐ วัชราภรณ์) ขอให ้
หนังสอ
ทบทวนและปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้ า โดยขอให ้ยกเลิกหรือลดอัตราค่าความต ้องการ
ไฟฟ้ าในชว่ งเวลาทีค
่ วามต ้องการไฟฟ้ าสูงสุด หรือชว่ งเวลา 18.30 น. ถึง 21.30 น.
เนือ
่ งจากปั จจุบน
ั ความต ้องการไฟฟ้ าสูงสุด ของระบบเปลีย
่ นแปลงไปอยูใ่ นชว่ ง
13.30 ถึง 16.30 น. ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้อุตสาหกรรมบางชนิดทีจ
่ าเป็ น จะต ้องผลิตอย่าง
ต่อเนือ
่ งสามารถรับภาระค่ากระแสไฟฟ้ าได ้
3. สพช. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.)
และการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค (กฟภ.) ได ้ร่วมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมือ
่ วันที่ 3 ตุลาคม2539 สามารถสรุปประเด็นปั ญหาและแนวทางในการทบทวนและ
ปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้ า ดังนี้
3.1 การขอลด Demand Charge ในชว่ ง Peak
3.1.1 ทีป
่ ระชุมยอมรับว่ายังมีความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องมีอัตราค่าไฟฟ้ าในลักษณะ TOD
้
ิ ธิภาพต่อไป แต่ทงั ้ นีค
เพือ
่ สง่ เสริมให ้มีการใชไฟฟ้
าอย่างมีประสท
้ วรปรับโครงสร ้าง
อัตราค่าไฟฟ้ าให ้มีความสอดคล ้องกับ Load Curve ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป นอกจากนี้
การคิดค่าไฟฟ้ าสูงในชว่ ง Peak โดยผ่าน Demand Charge เพียงอย่างเดียว หาก
้
้
ผู ้ใชไฟฟ้
าปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมการใชไฟฟ้
าในชว่ ง Peak ผิดพลาดเกิน 15 นาที จะเพิม
่

้
ภาระค่าไฟฟ้ าแก่ผู ้ใชไฟเป็
นจานวนมาก จึงควรมีการพิจารณาหาทางแก ้ไขปั ญหา
ดังกล่าว
3.1.2 แนวทางการแก ้ไข ควรปรับปรุงโครงสร ้าง TOD Rate ในปั จจุบัน ดังนี้
้
(1) ควรกาหนดชว่ งเวลาให ้สอดคล ้องกับลักษณะการใชไฟฟ้
า (Load Curve) ที่
เปลีย
่ นแปลงไป โดยการกาหนดให ้ชว่ งเวลา 22.00-9.00 น. และวันอาทิตย์ เป็ นชว่ ง
Off-Peak
(2) ลดหรือยกเลิกค่า Demand Charge ในชว่ ง Peak และกาหนดให ้ Energy
Charge หรือค่าพลังงานไฟฟ้ าเปลีย
่ นแปลงตามชว่ งเวลามากขึน
้
โครงสร ้างค่าไฟฟ้ าใหม่นจ
ี้ ะเรียกว่า Time of Use Rate (TOU) เพราะค่าไฟฟ้ า
ั ดาห์
แตกต่างกันตามชว่ งเวลาของวัน และตามวันของสป
้
้
3.2 การลดค่าไฟฟ้ าสาหรับผู ้ใชไฟฟ้
าทีใ่ ชไฟฟ้
ามาก จะสามารถพิจารณาดาเนินการ
้
แยกประเภทผู ้ใชไฟฟ้
าตามระดับแรงดันไฟฟ้ า (Voltage) ได ้ เนือ
่ งจากในการ
้
จาหน่ายไฟฟ้ าสาหรับผู ้ใชไฟฟ้
าในระดับแรงดันสูง การไฟฟ้ าสามารถประหยัดการ
ี ในระบบลงได ้ โดยแนวทางแก ้ไข ควรเพิม
ลงทุนและสามารถลดการสูญเสย
่ ประเภท
้
อัตราค่าไฟฟ้ าสาหรับผู ้ใชไฟฟ้
าในระดับแรงดันมากกว่าหรือเท่ากับ 115 เควี ซงึ่ เดิม
กาหนดให ้มีอัตราสาหรับแรงดันสูงสุดคือ 69 เควีเท่านัน
้
ั เจนและเปลีย
3.3 ค่า Ft มีความไม่ชด
่ นแปลงบ่อย ซงึ่ ทีป
่ ระชุมมีความเห็นว่า ยังคงมี
้ ่
ความจาเป็ นที่ จะต ้องมีคา่ Ft ดังกล่าว ซงึ่ เป็ นวิธก
ี ารเดียวกันกับทีห
่ ลายประเทศใชอยู
ั เจน โปร่งใสและให ้มีความผันผวนน ้อยลงโดยมีแนว
แต่ควรปรับปรุงให ้มีความชด
ทางแก ้ไขดังนี้
ั เจนและโปร่งใสมากขึน
(1) กาหนดให ้ค่า Ft มีความชด
้ โดยแยก ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ซงึ่
ปั จจุบันการไฟฟ้ าได ้บวกภาระสุทธิจากภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ รวมอยูใ่ นค่า Ft จานวน 7.32
สตางค์/หน่วย ออกจากโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า
(2) ปรับปรุงให ้ค่า Ft มีการเปลีย
่ นแปลงน ้อยลง และมีระยะเวลาการเปลีย
่ นแปลงที่
แน่นอนมากขึน
้ เพือ
่ ทาให ้ผู ้ประกอบการสามารถวางแผนทางด ้านการผลิตและ
การตลาดได ้ง่ายขึน
้
4. สพช. ร่วมกับการไฟฟ้ าทัง้ 3 ได ้พิจารณาผลการประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
ึ ษาลักษณะความต ้องการไฟฟ้ า (Load Curve) ที่
แห่งประเทศไทย และศก
เปลีย
่ นแปลงไป รวมทัง้ ต ้นทุนของระบบไฟฟ้ าแล ้ว ได ้เสนอแนวทางในการปรับ
โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า ดังนี้
4.1 กาหนดอัตราค่าไฟฟ้ าประเภททีแ
่ ตกต่างกันตามชว่ งเวลาของการใช ้ (Time-of้
Use : TOU) ให ้เป็ นอัตราเลือกสาหรับผู ้ใชไฟประเภท
TOD ในปั จจุบัน เพือ
่ ให ้
้
โครงสร ้างค่าไฟฟ้ าสะท ้อนต ้นทุนและลักษณะการใชไฟฟ้
า (Load Curve) ของระบบ
ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป โดยอัตราTOU ใหม่ จะมีข ้อแตกต่างจาก TOD เดิม ดังนี้

้
(1) TOU ใหม่ จะเพิม
่ ประเภทอัตราค่าไฟฟ้ าสาหรับผู ้ใชไฟในระดั
บแรงดัน 115 เควี
ขึน
้ ไป ซงึ่ จะเป็ นอัตราค่าไฟฟ้ าทีล
่ ดลงจากระดับ 69 เควี เดิม
(2) TOU ใหม่ แบ่งเป็ น 2 ชว่ งเวลา คือ



Peak : 9.00 น.-22.00 น. วันจันทร์-เสาร์
Off-Peak : 22.00-9.00 น. วันจันทร์-เสาร์ และวันอาทิตย์ทงั ้ วัน

(3) TOU ใหม่ จะกาหนดให ้ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Charge) เปลีย
่ นแปลง ตาม
ระดับแรงดันและตามชว่ งเวลา
(4) TOU ใหม่ จะกาหนดให ้ค่าความต ้องการพลังไฟฟ้ า (Demand Charge) เป็ น
ศูนย์ ในชว่ ง Off-Peak และค่าพลังไฟฟ้ าในชว่ ง On-Peak จะลดลงจากระดับเดิม
หรือกาหนดให ้เท่ากับศูนย์
้
สาหรับผู ้ใชไฟฟ้
าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง (โรงแรม) ในปั จจุบันไม่ได ้ใช ้ TOD
Rate แต่มอ
ี ต
ั รา TOD Rate เป็ นอัตราทีส
่ ามารถเลือกได ้ ซงึ่ เห็นควรให ้ใชอั้ ตรา TOU
Rate ใหม่ แทน TOD Rate เดิม
ั เจน เพือ
4.2 แยกภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ออกจากค่าไฟฟ้ าให ้ชด
่ ให ้โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า
ั เจนและโปร่งใส
และสูตร การปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ Ft มีความชด
4.3 ปรับปรุงสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ ให ้มีการเปลีย
่ นแปลงน ้อยลง
่ การ
เพือ
่ ให ้ ผู ้ประกอบการ สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได ้ง่ายขึน
้ เชน
กาหนดค่า Ft ให ้เปลีย
่ นแปลงทุก 4 เดือน
5. เพือ
่ ให ้โครงสร ้างราคาขายสง่ ไฟฟ้ าระหว่าง 3 การไฟฟ้ า หรือ Bulk Supply Tariff
: BST มีความสอดคล ้องกับโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าในระดับขายปลีกในข ้อ 4 สพช.
ร่วมกับการไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง จึงเสนอแนวทางการปรับโครงสร ้างราคาขายสง่ ไฟฟ้ า
BST จากเดิมทีเ่ ป็ นอัตราคงทีต
่ อ
่ หน่วย (Flat Rate) ให ้มีการสะท ้อนถึงต ้นทุนที่
แท ้จริงคือ ให ้มีลก
ั ษณะแตกต่างกันตามชว่ งเวลาของการใช ้ TOU แต่ทงั ้ นีจ
้ ะยังคง
่
่
รักษาระดับราคาขายสงเฉลีย
่ ในระดับเดิม กล่าวคือ ราคาขายสงเฉลีย
่ ที่ กฟผ.
จาหน่ายให ้ กฟน. และ กฟภ. มีอต
ั ราเฉลีย
่ คงเดิม คือ เท่ากับ 1.4865 บาท/หน่วย
และ 1.0910 บาท/หน่วย ตามลาดับ โดยมีแนวทางในการปรับโครงสร ้างราคาขายสง่
ไฟฟ้ าระหว่าง 3 การไฟฟ้ า สรุปได ้ดังนี้
5.1 BST จะแตกต่างกันตามระดับแรงดัน 230 เควี 115 เควี 69 เควี 33 เควี และ 22
เควี
5.2 BST จะเป็ น 2 ชว่ งเวลา คือ



Peak 9.00 น.-22.00 น. วันจันทร์-เสาร์
Off-Peak 22.00 น.-9.00 น. วันจันทร์-เสาร์ และวันอาทิตย์ทงั ้ วัน

5.3 BST จะกาหนดให ้มีคา่ พลังงานไฟฟ้ า (Energy Charge) สูงในชว่ ง Peak และ
ตา่ ในชว่ ง Off-Peak
5.4 กาหนดการชดเชยรายได ้ระหว่างการไฟฟ้ า โดยการคานวณการชดเชยจาก
ื้ จาก กฟผ. คงเดิม
กฟน. ไป กฟภ. เพือ
่ ให ้ราคาขายสง่ เฉลีย
่ ที่ กฟน. และ กฟภ. ซอ
้
6. ผลกระทบของโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายปลีกสาหรับผู ้ใชไฟรายใหญ่
และการ
ไฟฟ้ า มีดงั นี้
6.1 การปรับโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายปลีก TOU ตามข ้อเสนอ จะมีผลทาให ้ผู ้ใช ้
้
ไฟรายใหญ่ ทีใ่ ชไฟในระดั
บแรงดัน 115 เควีขน
ึ้ ไป สว่ นใหญ่ชาระค่าไฟฟ้ าน ้อยลง
้
้
6.2 ผู ้ใชไฟฟ้
าทีใ่ ชไฟต่
อเนือ
่ งแต่ไม่สม่าเสมอ ค่าไฟฟ้ าจะลดลงในบางกรณี
้
6.3 ผู ้ใชไฟฟ้
าอืน
่ ๆ ค่าไฟฟ้ าไม่เปลีย
่ นแปลง เพราะหากค่าไฟฟ้ าสูงขึน
้ ตามอัตรา
TOU ใหม่ ก็ควรเลือกใชอั้ ตราเดิมต่อไป
6.4 โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าทีแ
่ ตกต่างกันตามชว่ งเวลาการใช ้ (TOU) จะไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของการไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง เนือ
่ งจากยังคงมีระบบการชดเชย
รายได ้จาก กฟน. ไปยัง กฟภ. อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้ า จะสามารถประหยัดการ
้
ลงทุนก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าและระบบสายสง่ ระบบจาหน่ายไฟฟ้ า หากผู ้ใชไฟสามารถ
้ ทาให ้ความต ้องการใชไฟฟ้
้
เปลีย
่ นแปลงพฤติกรรมการใชไฟ
าของระบบมีความ
สมา่ เสมอมากขึน
้
มติของทีป
่ ระชุม
1. เห็นชอบแนวทางในการปรับโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายปลีก ดังนี้
o 1.1 ให ้กาหนดอัตราค่าไฟฟ้ าประเภททีแ
่ ตกต่างกันตามชว่ งเวลาการใช ้
้
(Time-of-Use : TOU) ให ้เป็ นอัตราเลือกสาหรับผู ้ใชไฟประเภท
Time
of Day Rate (TOD) ในปั จจุบัน
ั เจน
o 1.2 ให ้แยกภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ออกจากค่าไฟฟ้ าให ้ชด
o 1.3 ให ้ปรับปรุงสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัตใ
ิ ห ้มีการ
เปลีย
่ นแปลงน ้อยลง
2. เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร ้างราคาขายสง่ ไฟฟ้ าระหว่าง 3 การไฟฟ้ า
ดังนี้
่ ไฟฟ้ า ให ้แตกต่างกันตามระดับแรงดัน
o 2.1 โครงสร ้างราคาขายสง
่ ไฟฟ้ า ให ้มีอต
o 2.2 โครงสร ้างราคาขายสง
ั ราแตกต่างกันตามชว่ งเวลา
ของวัน โดยแบ่งเป็ น 2 ชว่ งเวลา ดังนี้
 Peak 9.00 น. - 22.00 น. วันจันทร์-เสาร์
 Off-Peak 22.00 น. - 9.00 น. วันจันทร์-เสาร์และอาทิตย์ทง
ั ้ วัน
่ ไฟฟ้ า กาหนดให ้มีคา่ พลังงานไฟฟ้ า
o 2.3 โครงสร ้างราคาขายสง
(Energy Charge) สูงในชว่ ง Peak และตา่ ในชว่ ง Off - Peak

2.4 กาหนดการชดเชยรายได ้ระหว่างการไฟฟ้ า โดยกาหนดการชดเชย
จากการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ให ้แก่การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค (กฟภ.)
ื้ จากการไฟฟ้ าฝ่ าย
เพือ
่ ให ้ราคาขายสง่ เฉลีย
่ ที่ กฟน. และ กฟภ. ซอ
ผลิตแห่งประเทศไทยคงเดิม
3. มอบหมายให ้สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ร่วมกับการ
ึ ษาและจัดทารายละเอียดโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขาย
ไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ศก
ปลีก และ โครงสร ้างราคาขายสง่ ไฟฟ้ าระหว่าง 3 การไฟฟ้ าดังกล่าว เพือ
่
นาเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานอนุมัตแ
ิ ละประกาศใชต่้ อไป
o

ั
เรือ
่ งที่ 6 ผลการดาเนินงานของกองทุนเงินอุดหนุนจากสญญาโรงกล
น
่ั
ปิ โตรเลียม ปี งบประมาณ 2539 และแผนการจ ัดสรรเงินในปี งบประมาณ
2540-2542
สรุปสาระสาค ัญ
1. สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได ้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให ้
ั ญาโรงกลั่นปิ โตรเลียมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 เพือ
ดูแลกองทุนเงินอุดหนุนจากสญ
่ ให ้
สามารถนาดอกผลอันเกิดจากเงินกองทุนฯ จานวน 350 ล ้านบาท ทีไ่ ด ้รับจากบริษัท
ั ญาโรงกลั่นน้ามันมาใชประโยชน์
้
เอสโซ-่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด ตามสญ
ในการสง่ เสริมและสนับสนุนงานด ้านพลังงานและปิ โตรเลียม โดยมีระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ว่าด ้วยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจาก
ั ญาโรงกลัน
สญ
่ ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2535 เป็ นกรอบในการบริหารงานกองทุนฯ ทัง้ นี้
ั ญาโรงกลัน
โดยกาหนดให ้มีคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสญ
่ ปิ โตรเลียมทา
หน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณา จัดระเบียบ วางแนวทางและพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ซงึ่ ตาม
ระเบียบในข ้อ 10 และข ้อ13 กาหนดให ้คณะกรรมการกองทุนฯ ดาเนินการดังนี้
1.1 จัดทาแผนการใชจ่้ ายเงินเป็ นรายปี งบประมาณในชว่ งสามปี ข ้างหน ้า เสนอ
้ นกรอบในการ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให ้ความเห็นชอบ เพือ
่ ใชเป็
พิจารณาคาขอรับความชว่ ยเหลือจากกองทุนฯและให ้มีการทบทวนแผนการใชจ่้ าย
ดังกล่าวอย่างน ้อยทุกปี หรือตามความจาเป็ น
1.2 จัดทางบแสดงผลการรับจ่ายเงินในระหว่างปี งบประมาณ และงบแสดงฐานะ
ิ้ ปี งบประมาณ เพือ
การเงินของกองทุนฯ ณ วันสน
่ เสนอคณะกรรมการนโยบาย
ิ
ิ้ ปี งบประมาณ
พลังงานแห่งชาติ เพือ
่ ทราบภายในสามสบวัน นับแต่วันสน
2. คณะกรรมการกองทุนฯ ได ้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกองทุนเงินอุดหนุน
ั ญา โรงกลั่นปิ โตรเลียม ในรอบปี งบประมาณ 2539 ซงึ่ เป็ นปี ทส
ี่ องการ
จากสญ
ี่ ข
ดาเนินงานกองทุนฯ เพือ
่ รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพือ
่
ทราบ และเพือ
่ พิจารณาให ้ความเห็นชอบแผนการจัดสรรเงิน ในปี งบประมาณ 2540-

2542 ซงึ่ ได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล ้ว โดยมีสาระสาคัญ สรุป
ได ้ ดังนี้
2.1 ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ในรอบปี งบประมาณ
2539
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 27 ธันวาคม 2538 อนุมัตฯิ
ิ้ 55.3 ล ้านบาท
แผนการใชจ่้ ายเงินกองทุนฯ ปี งบประมาณ 2539 จานวนเงินทัง้ สน
ิ้ 55.2 ล ้าน
และคณะกรรมการกองทุนฯ ได ้พิจารณาอนุมัตก
ิ ารใชจ่้ ายเงินรวมทัง้ สน
บาท ดังนี้
หมวดรายจ่าย
ึ ษา วิจัย
1.การค ้นคว ้า ศก
ึ ษาและ
2.ทุนการศก
ฝึ กอบรม
ั พันธ์และ
3.การประชาสม
เผยแพร่ข ้อมูล
4.การดูงาน ประชุม และ
ั มนา
การจัดประชุม สม
5.การจัดหาเครือ
่ งมือ และ
อุปกรณ์
6.ค่าใชจ่้ ายการบริหารงาน
รวม

วงเงินตามแผน
15.00

ปร ับปรุงแผน
22.20

วงเงินอนุม ัติ
22.20

10.00

11.57

11.57

15.00

2.39

2.37

10.00

13.07

12.99

5.00

5.77

5.77

0.30
55.30

0.30
55.30

0.30
55.20

2.2 รายงานสถานะการเงินกองทุน ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2539
ิ ทรัพย์รวม 430.47 ล ้านบาท แบ่งเป็ น เงินฝากกระแสรายวัน 1.41 ล ้าน
กองทุนฯ มีสน
บาท เงินฝากออมทรัพย์ 3.48 ล ้านบาท เงินฝากประจา 423.65 ล ้านบาท และลูกหนี้
ิ และทุน ประกอบด ้วย หนีส
ิ 0.23 ล ้านบาท
เงินยืม 1.93 ล ้านบาท ในสว่ นของหนีส
้ น
้ น
ิ้ 80.24 ล ้านบาท
ทุน 350 ล ้านบาท และรายรับมากกว่ารายจ่ายทัง้ สน
้ า
2.3 แผนการใชจ
่ ยเงินดอกผลของกองทุนปี งบประมาณ 2540-2542
ตามข ้อกาหนดในระเบียบว่าด ้วยการบริหารกองทุนฯ กาหนดให ้มีการทบทวนแผนการ
ใชจ่้ ายเงินดอกผลของกองทุนฯ อย่างน ้อยทุกปี หรือตามความจาเป็ น ดังนัน
้ จึง
เห็นสมควรให ้มีการปรับแผนการใชจ่้ ายเงิน สาหรับปี งบประมาณ 2540-2542 สรุปได ้
ดังนี้
หน่วย : ล ้านบาท
หมวดรายจ่าย
1.การค ้นคว ้า วิจัย
ึ ษา
ศก

2540

ปี งบประมาณ
2541

2542

17.00

17.00

17.00

รวม
51.00

ึ ษาและ
2.ทุนการศก
ฝึ กอบรม
ั พันธ์
3.การประชาสม
และเผยแพร่ข ้อมูล
หมวดรายจ่าย
4.การดูงาน ประชุม
และการจัด
ั มนา
ประชุมสม
5.การจัดหาเครือ
่ งมือ
และอุปกรณ์
6. ค่าใชจ่้ ายการ
บริหารงาน
รวม

12.00

12.00

12.00

36.00

10.00

10.00

10.00

30.00

2540

2541

2542

รวม

10.00

10.00

10.00

30.00

5.50

5.50

5.50

16.50

0.50

0.50

0.50

1.50

55.00

55.00

55.00

165.00

3. เพือ
่ ให ้เกิดความคล่องตัว และมีความยืดหยุน
่ ในการใชจ่้ ายเงินกองทุนฯ ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี คือ ปี งบประมาณ 2540-2542 เห็นควรให ้คณะกรรมการกองทุนฯ
จัดสรรเงินกองทุนสาหรับแผนงานและโครงการ ในปี งบประมาณ 2540-2542 ตาม
แผนการใชจ่้ ายเงินข ้างต ้น วงเงินรวม 165 ล ้านบาท และให ้คณะกรรมการกองทุนฯ มี
อานาจทีจ
่ ะปรับปรุงการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได ้ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสมภายในวงเงินรวมดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยสอดคล ้องกับการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน การจัดลาดับความสาคัญ ตลอดจนรายได ้ของกองทุนด ้วย
มติของทีป
่ ระชุม
ั ญาโรงกลัน
1. รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนเงินอุดหนุนจากสญ
่
ปิ โตรเลียม ประจาปี งบประมาณ 2539
2. เห็นชอบแผนการใชจ่้ ายเงินดอกผลของกองทุนฯ ประจาปี งบประมาณ 25402542 และมาตรการการบริหารเงินกองทุนฯ ตามทีค
่ ณะกรรมการกองทุนเงิน
ั ญาโรงกลั่นปิ โตรเลียมเสนอ
อุดหนุนจากสญ

ั
ื้ ขายไฟฟ้าจากผูผ
เรือ
่ งที่ 7 เรือ
่ งการเจรจาสญญาซ
อ
้ ลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP)
ื้ ไฟฟ้ าจาก
ประธานฯ ได ้แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่า ขณะนีม
้ ผ
ี ู ้ร ้องเรียนเกีย
่ วกับโครงการรับซอ
้
้
ผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน (IPP) ว่าการพิจารณาข ้อเสนอมีความล่าชามากโดยใช
เวลา
ประมาณ 1 ปี 6 เดือน แต่ผลการพิจารณา ก็ยงั ไม่แล ้วเสร็จ ประกอบกับมีปัญหาว่า
เมือ
่ มีการเปิ ดซองประกวดราคาแล ้ว ได ้มีบางบริษัทเสนอทีจ
่ ะขายไฟฟ้ า ในปริมาณที่
เพิม
่ ขึน
้ จากข ้อเสนอเดิม โดยเสนอราคาทีถ
่ ก
ู ลง และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
้
ไทยจะใชราคา
ทีถ
่ ก
ู ลงนี้ เพือ
่ ไปต่อรองกับบริษัทอืน
่ ๆ ดังนัน
้ จึงอยากทราบว่า
ข ้อเท็จจริงในเรือ
่ งนีเ้ ป็ นอย่างไร
มติของทีป
่ ระชุม

1. มอบหมายให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งดาเนินการ
เจรจากับผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน (IPP) ทีไ่ ด ้รับการคัดเลือกให ้แล ้วเสร็จ เพือ
่ ให ้
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ ากับผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนได ้ ภายในวันที่
สามารถลงนามในสญ
15 พฤศจิกายน 2539
2. มอบหมายให ้การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เร่งดาเนินการเจรจากับ
ื้ เพลิง
ผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน (IPP) สาหรับโครงการทีใ่ ชก๊้ าซธรรมชาติเป็ นเชอ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. กับผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน ให ้
เรือ
่ ง สญ
แล ้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2539
3. มอบหมายให ้ สพช. รับไปเร่งรัดและติดตามเพือ
่ ให ้มีการดาเนินการตามข ้อ 1
และข ้อ 2

