มติคณะกรรมการนโยบายพล ังงานแห่งชาติ
ครงที
ั้ ่ 1/2544 (ครงที
ั้ ่ 82)
ว ันศุกร์ท ี่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบ ัญชาการ ทาเนียบร ัฐบาล

1. สถานการณ์พลังงานของไทยในปี 2543
ื้ เพลิง
2. สถานการณ์ราคาน้ามันเชอ
3. งานนโยบายพลังงานต่อเนือ
่ ง
1. โครงการท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติและโครงการโรงแยกก๊าซฯ ไทยี
มาเลเซย
2. โครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าเอกชนทีจ
่ ังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
3. การปรับอัตราค่าไฟฟ้ าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ (Ft)
ื้ ขายไฟฟ้ า
4. การปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
5. ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ...
ื้ เพลิง
6. สถานการณ์ราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและฐานะกองทุนน้ามันเชอ
4. มาตรการอนุรักษ์พลังงานในชว่ งปี งบประมาณ 2544
้
ื้ เพลิงในสว่ น
5. การสง่ เสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเป็
นเชอ
ของภาษี และกองทุน

นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
นายภิรมย์ศักดิ์ ลาภาโรจน์กจิ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ

เรือ
่ งที่ 1 สถานการณ์พล ังงานของไทยในปี 2543
สรุปสาระสาค ัญ
1. สภาพเศรษฐกิจของไทยปี 2543 ยังคงอยูใ่ นชว่ งฟื้ นตัวต่อเนือ
่ งจากปลายปี 2542
ิ ค ้า
จนถึงชว่ งครึง่ แรกของปี แต่ในชว่ งครึง่ หลังของปี มก
ี ารชะลอตัวลง ดัชนีผลผลิตสน
อุตสาหกรรมในปี นม
ี้ ก
ี ารขยายตัวเพียงร ้อยละ 3 สว่ นอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์และ
วัสดุกอ
่ สร ้างยังคงขยายตัวตามแผนการผลิตเพือ
่ การสง่ ออก ในขณะที่ ความต ้องการ

ภายในประเทศยังอยูใ่ นระดับตา่ จึงทาให ้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวไม่มาก
เท่าทีค
่ วร
2. ความต ้องการพลังงานเชงิ พาณิชย์ของประเทศในปี 2543 เพิม
่ ขึน
้ เพียงร ้อยละ 2.7
้
โดยการใชก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้ าพลังน้ าและไฟฟ้ านาเข ้าเพิม
่ ขึน
้ ในอัตราทีส
่ งู สว่ นการ
้
ใชน้ ้ ามันดิบและน้ ามันสาเร็จรูป รวมทัง้ ลิกไนต์และถ่านหินมีปริมาณการใชลดลง
สาหรับการผลิตพลังงานเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 7.5 การนาเข ้าพลังงานสุทธิเพิม
่ ขึน
้ ถึงร ้อยละ
ั สว่ นการพึง่ พาพลังงานจากต่างประเทศเพิม
9.8 เมือ
่ เทียบกับปี 2542 สง่ ผลให ้สด
่ ขึน
้
จากระดับร ้อยละ 58.5 ในปี 2542 เป็ นร ้อยละ 62.5 ในปี 2543
3. สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิดในปี 2543 มีดงั นี้
3.1 ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการผลิตและการใชก๊้ าซธรรมชาติของปี 2543 เพิม
่ ขึน
้
ื้ เพลิงทีก
อย่างต่อเนือ
่ ง เนือ
่ งจากก๊าซธรรมชาติเป็ นเชอ
่ อ
่ ให ้เกิดปั ญหาด ้านมลภาวะ
ื้ เพลิงชนิดอืน
น ้อยกว่าเชอ
่ รัฐบาลจึงสนับสนุนให ้มีการใชก๊้ าซธรรมชาติทดแทน
ื้ เพลิงอืน
เชอ
่ ในการผลิตไฟฟ้ า ประกอบกับน้ามันสาเร็จรูปมีราคาสูงขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง
ื้ เพลิงได ้เปลีย
ทาให ้อุตสาหกรรมทีใ่ ชน้ ้ ามันเตาหรือ LPG เป็ นเชอ
่ นมาใชก๊้ าซ
ธรรมชาติแทน การผลิตและนาเข ้าก๊าซธรรมชาติในปี 2543 อยูท
่ รี่ ะดับ 1,954 และ
214 ล ้านลูกบาศก์ฟต
ุ /วัน ตามลาดับ รวมเป็ น 2,168 ล ้าน ลูกบาศก์ฟต
ุ /วัน เพิม
่ ขึน
้
ถึงร ้อยละ 15.8 นอกจากนี้ มีการนาเข ้าจากแหล่งยาดานาและเยตากุนจากสหภาพ
พม่า
3.2 นา้ ม ันดิบ ปริมาณการผลิตในปี 2543 อยูท
่ รี่ ะดับ 58 พันบาร์เรล/วัน เพิม
่ ขึน
้ ถึง
ร ้อยละ 70.8 แหล่งผลิตทีส
่ าคัญได ้แก่ แหล่งเบญจมาศสามารถผลิตได ้เต็มทีใ่ นปี
2543 ทีร่ ะดับ 24 พันบาร์เรล/วัน รองลงมาได ้แก่ แหล่งสริ ก
ิ ต
ิ แ
ิ์ ละทานตะวัน ปริมาณ
้
การผลิตในปี นค
ี้ ด
ิ เป็ นร ้อยละ 7.9 ของความต ้องการน้ ามันดิบทีใ่ ชในการกลั
่น จึงต ้อง
นาเข ้าจากต่างประเทศจานวน 675 พันบาร์เรล/วัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 285,862
ล ้านบาท
3.3 ลิกไนต์/ถ่านหิน ปริมาณการผลิตลิกไนต์ในปี 2543 มีจานวน 17.8 ล ้านตัน
ลดลงร ้อยละ 2.6 โดยร ้อยละ 77 ผลิตจากเหมืองแม่เมาะของ กฟผ. ทีเ่ หลือร ้อยละ
้
23 ผลิตจากเหมืองเอกชน ลิกไนต์ทผ
ี่ ลิตได ้นาไปใชในการผลิ
ตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า
้
แม่เมาะจานวน 14.1 ล ้านตัน คิดเป็ นร ้อยละ 79 ทีเ่ หลือใชในภาคอุ
ตสาหกรรม อัตรา
การใชลิ้ กไนต์ในประเทศลดลงเนือ
่ งจากมีการใชถ่้ านหินนาเข ้าเพิม
่ ขึน
้ เพราะมี
คุณภาพสูงและราคาถูกลงทาให ้สามารถแข่งขันกับลิกไนต์ในประเทศได ้
3.4 นา้ ม ันสาเร็จรูป การใชน้ ้ามันสาเร็จรูปในปี 2543 ได ้ชะลอตัวลง โดยปริมาณ
้ ท
การใชอยู
่ รี่ ะดับ 603 พันบาร์เรล/วัน ลดลงร ้อยละ 4.2 ขณะทีก
่ ารผลิตมีจานวน 710
พันบาร์เรล/วัน ซงึ่ สูงกว่าการใช ้ ค่อนข ้างมากทาให ้มีการสง่ ออกสุทธิ จานวน 83 พัน
บาร์เรล/วัน โดยมีรายละเอียดน้ ามันสาเร็จรูปแต่ละชนิดมีดงั นี้
ิ ปริมาณการใชในปี
้
(1) นา้ ม ันเบนซน
2543 อยูใ่ นระดับ 116.5 พันบาร์เรล/วัน
ิ พิเศษลดลงร ้อยละ 26.8 ในขณะทีก
ลดลงร ้อยละ 3.8 การใชน้ ้ ามันเบนซน
่ ารใชน้ ้ามัน

ิ ธรรมดาเพิม
เบนซน
่ ขึน
้ ร ้อยละ 42.2 ทัง้ นี้ เป็ นผลจากการรณรงค์ให ้มีการใชน้ ้ามันทีม
่ ี
ค่าออกเทนให ้เหมาะสมกับประเภทรถ และราคาทีแ
่ ตกต่างกันระหว่างออกเทน 95
กับออกเทน 91 จานวน 1 บาท ทาให ้มาตรการดังกล่าวได ้รับการตอบรับจาก
ิ ยังคงสูงกว่าความต ้องการใชจึ้ งมี
ประชาชนด ้วยดี สว่ นปริมาณการผลิตน้ ามันเบนซน
การสง่ ออกสุทธิ 20.8 พันบาร์เรล/วัน
้
(2) นา้ ม ันดีเซล ปริมาณการใชในปี
2543 อยูใ่ นระดับ 258 พันบาร์เรล/วัน ลดลง
้ ว่ งครึง่ แรกของปี มแ
ร ้อยละ 2.0 การใชในช
ี นวโน ้มเพิม
่ ขึน
้ แต่ในชว่ งครึง่ หลังของปี มี
การปรับตัวลดลงสาเหตุสว่ นหนึง่ มาจากราคาน้ ามันดีเซลทีส
่ งู ขึน
้ มาก สาหรับปริมาณ
การผลิตอยูใ่ นระดับ 277.5 พันบาร์เรล/วัน ทาให ้มีการสง่ ออกน้ ามันดีเซล (สุทธิ)
เป็ นจานวน 17.8 พันบาร์เรล/วัน
้
(3) นา้ ม ันเตา ปริมาณการใชในปี
2543 อยูใ่ นระดับ 109.8 พันบาร์เรล/วัน ลดลง
ร ้อยละ 19.6 ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจากการใชน้ ้ ามันเตาในการผลิตไฟฟ้ าและในภาคอุตสาหกรรม
้ นผลให ้มีการสง่ ออก
ลดลง ปริมาณการผลิต น้ ามันเตาจึงสูงกว่าความต ้องการใชเป็
น้ ามันเตา (สุทธิ) จานวน 2.6 พัน บาร์เรล/วัน
้
(4) นา้ ม ันเครือ
่ งบิน ปริมาณการใชของปี
2543 อยูใ่ นระดับ 60.2 พันบาร์เรล/วัน
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.9 ในขณะทีผ
่ ลิตได ้ 74.9 พันบาร์เรล/วัน เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.5 ปริมาณ
้
การผลิตสูงกว่าความต ้องการใชภายในประเทศ
เป็ นผลให ้มีการสง่ ออกสุทธิ จานวน
14.1 พันบาร์เรล/วัน
้
(5) ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ปริมาณการใชในครั
วเรือน อุตสาหกรรม และ
รถยนต์ ในปี 2543 อยูใ่ นระดับ 58.2 พันบาร์เรล/วัน เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 13.1 โดยการใช ้
LPG ในรถยนต์เพิม
่ สูงขึน
้ เนือ
่ งจากรถแท๊กซไี่ ด ้ปรับเปลีย
่ นมาใช ้ LPG เพิม
่ มากขึน
้
ิ รวมทัง้ การใชเพื
้ อ
เนือ
่ งจากมีราคาถูกกว่าเบนซน
่ เป็ น วัตถุดบ
ิ ของภาคอุตสาหกรรม
เพิม
่ ขึน
้ แต่ปริมาณการผลิตยังสูงกว่าความต ้องการใชจึ้ งมีการสง่ ออกสุทธิเป็ นจานวน
21.4 พันบาร์เรล/วัน
4. สถานการณ์ไฟฟ้ าในปี 2543 มีดังนี้
4.1 กาลังการผลิตติดตัง้ ไฟฟ้ าของ กฟผ. และกาลังการผลิตติดตัง้ ไฟฟ้ าของผู ้ผลิต
ิ้ เดือนธันวาคม 2543 มีจานวน
ไฟฟ้ าอืน
่ เพือ
่ จาหน่ายไฟฟ้ าเข ้าระบบของ กฟผ. ณ สน
ิ้ 22,735 เมกะวัตต์ โดยเป็ นกาลังการผลิตไฟฟ้ าติดตัง้ ของ กฟผ. คิดเป็ น
ทัง้ สน
ั สว่ นร ้อยละ 77.0 ของเอกชนคิดเป็ นสด
ั สว่ นร ้อยละ 21.5 และการรับซอ
ื้
สด
ั สว่ นร ้อยละ 1.5
กระแสไฟฟ้ าจากต่างประเทศ คิดเป็ นสด
4.2 ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ าของประเทศในปี 2543 มีจานวน 98,469 กิกะ
วัตต์ชวั่ โมง เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นในอัตราร ้อยละ 6.5 ในขณะทีค
่ วามต ้องการพลังไฟฟ้ า
สูงสุดอยูใ่ นระดับ 14,918.3 เมกะวัตต์ เพิม
่ ขึน
้ ในอัตราร ้อยละ 8.8 จึงมีผลทาให ้ค่าตัว
้
ประกอบการใชไฟฟ้
าเฉลีย
่ (Load Factor) อยูใ่ นระดับร ้อยละ 75.2 ซงึ่ ตา่ กว่าปี ท ี่
ั สว่ น
ผ่านมา และอัตราสารองไฟฟ้ า (Reserved Margin) อยูใ่ นระดับร ้อยละ 30 สด
ื้ เพลิงชนิดต่างๆ ในปี นี้ ประกอบด ้วย ไฟฟ้ าทีผ
การผลิตไฟฟ้ าจากเชอ
่ ลิตจากก๊าซ

ธรรมชาติร ้อยละ 61.9 จากถ่านหิน/ลิกไนต์ร ้อยละ 19.2 จากน้ ามันเตาร ้อยละ 9.8
จากไฟฟ้ าพลังน้ าร ้อยละ 6 จากการนาเข ้าและอืน
่ ๆ ร ้อยละ 3.1
้
4.3 ปริมาณการใชไฟฟ้
าในปี 2543 มีจานวน 87,597 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ขยายตัว
เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2542 ร ้อยละ 8.4 โดยสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อย
ั
ละ 9.1 บ ้านอยูอ
่ าศยเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 6.7 ลูกค ้าตรงของ กฟผ. เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.1 และ
้
้
การใชของภาคเกษตรกรรมลดลงร
้อยละ 6.1 โดยเขตนครหลวง การใชไฟฟ้
า
้
ขยายตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 8.4 สว่ นเขตภูมภ
ิ าคการใชไฟฟ้
าขยายตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 8.5
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบ

ื้ เพลิง
เรือ
่ งที่ 2 สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ
สรุปสาระสาค ัญ
1. ราคาน้ ามันดิบในปี 2543 ปรับตัวสูงขึน
้ จากปี กอ
่ นประมาณ 10 เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล มาอยูท
่ รี่ ะดับ 32-36 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในชว่ งปลายปี เนือ
่ งจากปริมาณ
สารองน้ ามันดิบทางการค ้าของโลกลดตา่ ลงมากและภาวะเศรษฐกิจของโลกเริม
่ ฟื้ น
ตัวในปี 2544 โดยชว่ งครึง่ แรกของเดือนมกราคมราคาน้ามันดิบปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 1
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนือ
่ งจากการคาดการณ์การลดกาลังการผลิตของกลุม
่ โอเปค
ซงึ่ ผลการประชุมของกลุม
่ โอเปคได ้ลดกาลังการผลิตลง 1.5 ล ้านบาร์เรล/วัน เหลือ
26.2 ล ้านบาร์เรล/วัน โดยไม่รวมอิรัก มีผลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์เป็ นต ้นมา ในเดือน
กุมภาพันธ์ราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงขึน
้ 2 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากการเก็งกาไรของ
กองทุนทางการเงิน และปริมาณน้ามันในตลาดลดลงจากการลดปริมาณการผลิตของ
โอเปค แต่ชว่ งหลังของเดือนราคาน้ ามันดิบได ้อ่อนตัวลงจากการคาดการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจทีช
่ ะลอตัว ในชว่ งครึง่ แรกของเดือนมีนาคมราคาน้ามันดิบได ้ปรับตัวสูงขึน
้
1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนือ
่ งจากแนวโน ้มการลดปริมาณการผลิตของโอเปคในไตร
มาส 2 ทีจ
่ ะสง่ ผลให ้การเพิม
่ สารองเป็ นไปได ้ยาก
ิ
2. ราคาผลิตภัณฑ์น้ามันสาเร็จรูปในตลาดจรสงิ คโปร์ในปี 2543 ราคาน้ ามันเบนซน
ดีเซล และเตา ปรับตัวสูงขึน
้ 11, 13 และ 9 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ตามราคาน้ ามันดิบ
และภาวะตลาดตึงตัว เนือ
่ งจากปริมาณสารองทางการค ้าอยูใ่ นระดับตา่ และโรงกลัน
่
ลดกาลังการผลิตเพราะค่าการกลั่นตกตา่ ในขณะทีม
่ โี รงกลัน
่ หลายแห่งปิ ดเนือ
่ งจาก
ิ ปรับตัวสูงขึน
อุบัตเิ หตุ ในเดือนมกราคม 2544 น้ ามันเบนซน
้ 0.5 เหรียญสหรัฐ/
่ มแซมประจาปี สาหรับ
บาร์เรล ตามราคาน้ ามันดิบและโรงกลัน
่ ในสหรัฐอเมริกาปิ ดซอ
น้ ามันก๊าด ดีเซล และเตาปรับตัวลดลง 3, 1 และ 1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ตามลาดับ
่ ลาดมีมาก เดือนกุมภาพันธ์ราคาน้ ามันสาเร็จรูป
เนือ
่ งจากปริมาณน้ามันออกสูต
้ เ่ ริม
โดยรวมปรับตัวสูงขึน
้ ตามราคาน้ ามันดิบและความต ้องการใชที
่ สูงขึน
้ แต่ดเี ซล
่ ลาดมาก ในชว่ งครึง่ แรกของเดือนมีนาคมราคา
ราคา ลดลง เนือ
่ งจากมีน้ ามันออกสูต
น้ ามันสาเร็จรูปปรับตัวสูงขึน
้ 1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ตามราคาน้ ามันดิบโดยในวันที่

ิ ออกเทน 95 เบนซน
ิ ออกเทน 92 ก๊าด ดีเซล และ
9 มีนาคม 2544 ราคาน้ ามันเบนซน
เตา อยูท
่ รี่ ะดับ 31.7, 30.1, 29.4, 27.4 และ 22.9 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ตามลาดับ
ื้ เพลิงของไทยปี 2543 น้ ามันเบนซน
ิ ปรับตัวเพิม
3. สถานการณ์ราคาน้ ามันเชอ
่ ขึน
้ 3
บาท/ลิตร ดีเซลปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 4 บาท/ลิตร มาอยูท
่ รี่ ะดับ 16 และ 14 บาท/ลิตร
ิ
ตามลาดับ เดือนมกราคม 2544 เบนซนปรับขึน
้ และลงในระดับเดียวกันจานวน 30
ิ ปรับขึน
สตางค์/ลิตร ดีเซลปรับ 20 สตางค์/ลิตร เดือนกุมภาพันธ์ เบนซน
้ 90 สตางค์/
ลิตร และปรับลง 30 สตางค์/ลิตร ดีเซลปรับขึน
้ 50 สตางค์/ลิตร และปรับลง 70
ิ และดีเซลปรับขึน
สตางค์/ลิตร ในชว่ งครึง่ แรกของเดือนมีนาคม น้ ามันเบนซน
้ 30
ิ ออก
สตางค์/ลิตร ราคาน้ ามันสาเร็จรูปของไทย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2544 เบนซน
เทน 95, 91, 87 และดีเซลหมุนเร็วอยูท
่ รี่ ะดับ 16.59, 15.59, 15.17 และ 13.24
บาท/ลิตร ตามลาดับ
4. ค่าการตลาดน้ ามันสาเร็จรูปของไทยโดยรวมในปี 2543 อยูท
่ รี่ ะดับ 0.5-1.5 บาท/
ลิตร สว่ นค่า การกลั่นในชว่ งไตรมาส 1-2 เคลือ
่ นไหวในระดับ 0.5-1.0 บาท/ลิตร (34 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล) และในไตรมาส 3 อยูใ่ นระดับ 1.5-2.0 บาท/ลิตร (5-8
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล) หลังจากนัน
้ ลดลงมาอยูใ่ นระดับ 0.5-1.0 บาท/ลิตร สว่ นปี
2544 ค่าการตลาดโดยรวมของประเทศเดือนมกราคมปรับตัวลดลงตา่ กว่า 1.0 บาท/
ลิตร หลังจากนัน
้ จึงปรับตัวสูงขึน
้ มาอยูท
่ รี่ ะดับ 1.2-1.4 บาท/ลิตร และตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ถงึ ต ้นเดือนมีนาคม ค่าการกลั่นปรับตัวลดลงมาอยูท
่ รี่ ะดับ 0.4-0.6 บาท/
ลิตร (1.5-2.0 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล) ในขณะทีจ
่ ด
ุ คุ ้มทุนอยูท
่ รี่ ะดับ 3-4 เหรียญ
สหรัฐฯ/บาร์เรล
้
5. แนวโน ้มของราคาน้ามันในชว่ งไตรมาส 2 ความต ้องการใชจะลดลงหลั
งชว่ งฤดู
หนาว และมีการ คาดการณ์กน
ั ว่าภาวะเศรษฐกิจของทุกประเทศทัว่ โลกจะชะลอตัวลง
ทาให ้ความต ้องการใชน้ ้ ามันของโลกไม่เพิม
่ สูงขึน
้ ตามทีค
่ าดการณ์ไว ้เดิม ในด ้าน
ปริมาณการผลิตหากกลุม
่ โอเปคลดปริมาณการผลิตลง จะทาให ้ปริมาณการผลิตและ
ความต ้องการใชน้ ้ ามันของโลกอยูใ่ นภาวะสมดุล ราคาน้ ามันดิบในไตรมาส 2 จะทรง
ตัวอยูใ่ นระดับปั จจุบัน โดยน้ามันดิบดูไบจะเคลือ
่ นไหวอยูท
่ รี่ ะดับ 24-25 เหรียญ
สหรัฐ/บาร์เรล น้ ามันดิบเบรนท์อยูท
่ รี่ ะดับ 25-27 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในไตรมาส 3
้ งขึน
และ 4 ความต ้องการใชจะสู
้ ตามฤดูกาล แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่ จะไม่เพิม
่
สูงขึน
้ มากนัก และหากน้ ามันจากนอกกลุม
่ โอเปคเพิม
่ มากขึน
้ ก็จะทาให ้ระดับราคา
น้ ามันดิบสูงขึน
้ เพียง 3 - 4 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล โดยน้ามันดิบดูไบอยูท
่ รี่ ะดับ 26-29
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และเบรนท์อยูท
่ รี่ ะดับ 27 - 30 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ ง งานนโยบายพล ังงานต่อเนือ
่ ง

่ ก๊าซธรรมชาติและโครงการโรงแยกก๊าซฯ ไทยเรือ
่ งที่ 3-1 โครงการท่อสง
ี
มาเลเซย
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 14 กันยายน 2542 อนุมัตก
ิ ารร่วมทุนระหว่าง การ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และ เปโตรนาส ในโครงการท่อสง่ ก๊าซ
ี และให ้มีการลงนามในสญ
ั ญา
ธรรมชาติและโครงการโรงแยกก๊าซฯ ไทย-มาเลเซย
ภายหลังผ่านความเห็นชอบจากกรมอัยการแล ้ว ต่อมาเมือ
่ วันที่ 30 ตุลาคม 2542
ั ญา 4 ฉบับ คือ สญ
ั ญาซอ
ื้ ขายก๊าซ
ปตท. และเปโตรนาสได ้มีการลงนามในสญ
ั ญาผู ้ ถือหุ ้น สญ
ั ญาการให ้ยืมคืน และสญ
ั ญาแม่บทการร่วม
ธรรมชาติแปลง A-18 สญ
ทุน
ี
2. เมือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ได ้มีการจัดตัง้ บริษัท ทรานส ์ ไทย-มาเลเซย
(ประเทศไทย) จากัด ขึน
้ มีทน
ุ จดทะเบียน 940 ล ้านบาท เพือ
่ ดาเนินการโครงการท่อ
สง่ ก๊าซฯ และโครงการโรงแยกก๊าซฯ รวมทัง้ ได ้มีการจ ้าง
ึ ษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดาเนินการศก
ผลกระทบสงิ่ แวดล ้อม (EIA) ซงึ่ รายงาน EIA ดังกล่าว ได ้สง่ ให ้แก่สานักงานนโยบาย
และแผนสงิ่ แวดล ้อมพิจารณาแล ้วเมือ
่ กลางปี 2543
3. ต่อมา เมือ
่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ได ้มี
คาสงั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการประชาพิจารณาโครงการฯ ขึน
้ โดยมีพลเอก จรัล กุลละ
วณิชย์ เป็ นประธาน และได ้ดาเนินการจัดให ้มีการประชุมประชาพิจารณ์เมือ
่ วันที่ 29
กรกฎาคม 2543 และเมือ
่ วันที่ 21 ตุลาคม 2543 รวมทัง้ เปิ ดรับความ คิดเห็นเพิม
่ เติม
ทางลายลักษณ์อักษรอีกจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 โดยได ้มีการรายงานให ้
คณะรัฐมนตรีทราบความคืบหน ้าเมือ
่ วันที่ 1 สงิ หาคม 2543 และเมือ
่ วันที่ 24 ตุลาคม
2543 ซงึ่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให ้ดาเนินการประชาพิจารณ์โครงการต่อไป และ
มอบหมายให ้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นผู ้พิจารณาดาเนินการ โดยไม่ต ้องกลับมา
เสนอคณะรัฐมนตรีอก
ี
ื สอบถาม
4. เมือ
่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 กระทรวงอุตสาหกรรมได ้มีหนังสอ
ความเห็นไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกีย
่ วกับการจัดทาประชาพิจารณ์ ซงึ่
ื ถึงคณะรัฐมนตรีชแ
ี้ จงสถานะของบริษัท
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได ้มีหนังสอ
ร่วมทุนว่าเป็ นเอกชน ไม่มก
ี ฎหมายบังคับให ้ต ้องทาประชาพิจารณ์ แต่ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการอนุมัตก
ิ ารจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน ได ้ให ้ข ้อสงั เกตว่าสมควรให ้มีการ
จัดทาประชาพิจารณ์ด ้วย ดังนัน
้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได ้ดาเนินการจัดทาประชา
พิจารณ์โครงการฯ ขึน
้ ฉะนัน
้ เมือ
่ มีผลการทาประชาพิจารณ์แล ้วหน่วยงานรัฐที่
เกีย
่ วข ้องสามารถนาผลจากการประชาพิจารณ์ไปประกอบการดาเนินงานได ้ โดยไม่
ต ้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีอก
ี นอกจากนี้ เมือ
่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 และเมือ
่
วันที่ 12 ธันวาคม 2543 คณะผู ้ชานาญการได ้มีการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสงิ่ แวดล ้อมของโครงการฯ และได ้ขอให ้จัดทา ข ้อมูลเพิม
่ เติม ซงึ่ ขณะนี้
บริษัทฯ กาลังอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

5. ต่อมาเมือ
่ วันที่ 12 มกราคม 2544 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ได ้ตัง้
ี
คณะทางานพิจารณาผลการประชาพิจารณ์โครงการท่อก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซย
โดยมีเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็ นหัวหน ้าคณะทางาน ซงึ่
คณะทางานฯ ได ้พิจารณาผลการประชุมประชาพิจารณ์แล ้วมีความเห็นว่าจากผลการ
ประชุมประชาพิจารณ์ของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ ทัง้ 2 ครัง้ ดังกล่าวข ้างต ้น มี
ข ้อมูลและเหตุผลหลายประการทีช
่ ใี้ ห ้เห็นว่ามีความจาเป็ นต ้องดาเนินการโครงการฯ
ต่อไป แต่ควรจะต ้องให ้ความสาคัญกับประเด็นข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการประชา
พิจารณ์ ตลอดจนข ้อกฎหมายต่างๆ ทีห
่ น่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องจะต ้องนาไป
พิจารณาดาเนินการให ้ถูกต ้องและทันการ โดยเมือ
่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2544 กระทรวง
อุตสาหกรรม ได ้สง่ เรือ
่ งดังกล่าวให ้ ปตท. พิจารณาดาเนินการตามความเห็นของ
คณะทางานฯ โดยให ้ ปตท. นารายงานผลการประชาพิจารณ์โครงการฯ ของ
คณะกรรมการประชาพิจารณ์ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการและให ้จัดสง่ รายงาน
ผลการประชาพิจารณ์ให ้แก่หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการออกใบอนุญาตทัง้ หมด
ไปพิจารณาดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนาไปประกอบการพิจารณาวิเคราะห์
ผลกระทบด ้านสงิ่ แวดล ้อมของสานักงานนโยบายและแผนสงิ่ แวดล ้อมให ้มีความ
ื่ มั่นให ้แก่ทก
ครอบคลุมครบถ ้วน และสร ้างความเชอ
ุ ฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
6. เมือ
่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 คณะกรรมการ ปตท. รับทราบสถานภาพโครงการฯ
และมีมติอนุมัตใิ ห ้ ปตท. สง่ เรือ
่ งผลการประชาพิจารณ์ฯ และนาข ้อเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินการฯ ของคณะทางานพิจารณาผลการประชาพิจารณ์ฯ พร ้อม
ี ฯ
ข ้อคิดเห็น/ข ้อสงั เกตของคณะทางาน ปตท. ให ้แก่บริษัท ทรานส ์ ไทย- มาเลเซย
พิจารณาดาเนินการต่อไป ซงึ่ การดาเนินการโครงการฯ ขัน
้ ต่อไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษัทร่วม
่ การขอ
ทุนฯ จะสามารถดาเนินการได ้ตามขัน
้ ตอนกฎหมายครบถ ้วนหรือไม่ เชน
อนุมัตริ ายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสงิ่ แวดล ้อม (EIA) ซงึ่ ขณะนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของคณะผู ้ชานาญการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการทาความเข ้าใจกับผู ้
คัดค ้านโครงการ
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 3-2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนทีจ
่ ังหว ัดประจวบคีรข
ี ันธ์
สรุปสาระสาค ัญ
ื้ ไฟฟ้ าจาก
1. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได ้ออกประกาศรับซอ
เอกชน ตัง้ แต่วันที่ 15 ธันวาคม 2537 เป็ นต ้นมา โดยมีผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนทีผ
่ า่ นการ
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. รวมทัง้ สน
ิ้ 7 โครงการ ใน
คัดเลือกและได ้มีการลงนามสญ
ั่ จากัด
จานวนนีม
้ โี ครงการโรงไฟฟ้ าบ่อนอกของบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชน
และโครงการโรงไฟฟ้ าหินกรูด ของบริษัท ยูเนีย
่ น เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ื้ เพลิงได ้รับการคัดค ้านและ
ตัง้ อยูท
่ จ
ี่ ังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ ซงึ่ ใชถ่้ านหินเป็ นเชอ
ต่อต ้านจากประชาชนในพืน
้ ที่
2. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 15 ธันวาคม 2541 มอบหมายให ้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค) รัฐมนตรีวา่ การ
่
ิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสงแวดล ้อม และรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทย หารือร่วมกันจัดทาประชาพิจารณ์เพือ
่ รับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชน
3. ต่อมารัฐมนตรีประจาสานักนายกฯ (นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค) ได ้มีคาสงั่ แต่งตัง้
คณะกรรมการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าทีจ
่ ังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ เมือ
่
ี โดยได ้มีการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 เพือ
่ รับฟั งความคิดเห็นของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
จัดทาประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้ าบ่อนอก เมือ
่ วันที่ 10-11 กันยายน 2542 และ
จัดทาประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้ าหินกรูด เมือ
่ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2543
โดยมีประเด็นของผู ้คัดค ้านเกีย
่ วกับระบบนิเวศทางทะเลและการประมง มลพิษทาง
ี ต่อสาธารณะ
อากาศ และผลกระทบต่อสงั คมการเมือง ความมั่นคงและผลได ้ผลเสย
4. คณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ ได ้พิจารณาผลการจัดทาประชาพิจารณ์โครงการ
โรงไฟฟ้ าทัง้ 2 แห่ง และมีข ้อสงั เกตเป็ น 3 กรณี ดังนี้
ิ ใจให้ดาเนินโครงการต่อไป รัฐบาลจะต ้องแก ้ไขปั ญหาข ้อ
4.1 กรณีร ัฐบาลต ัดสน
้
ขัดแย ้งระหว่างฝ่ ายเห็นด ้วยกับฝ่ ายคัดค ้าน โดยใชกระบวนการไกล่
เกลีย
่ และ
ประนีประนอม และต ้องมีมาตรการป้ องกันและ แก ้ไขผลกระทบสงิ่ แวดล ้อมอย่าง
ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรจัดให ้มี "คณะกรรมการร่วมไตรภาคี" เพือ
ใกล ้ชด
่ ทาหน ้าที่
ดังกล่าว
4.2 กรณีทรี่ ัฐบาลระง ับการดาเนินโครงการ หน่วยงานของรัฐบาลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ึ ษาผลกระทบทีจ
ั ญาทีไ่ ด ้กระทาไว ้กับบริษัทผู ้ผลิต
ต ้องศก
่ ะเกิดขึน
้ ภายหลังตามสญ
ี หายกับบริษัทต่อไป และรักษา
ไฟฟ้ า เพือ
่ กาหนดแนวทางการเจรจาเรือ
่ งค่าเสย
ภาพลักษณ์ของรัฐบาล เกีย
่ วกับการสง่ เสริมการระดมทุนจากต่างประเทศ
4.3 กรณีทรี่ ัฐบาลพิจารณาชะลอหรือเลือ
่ นเวลาดาเนินโครงการ รัฐบาลจะต ้อง
สร ้างความเข ้าใจกับประชาชน องค์กรปกครองท ้องถิน
่ ทัง้ ในพืน
้ ทีโ่ ครงการและพืน
้ ที่
ใกล ้เคียงอย่างต่อเนือ
่ งภายใต ้เงือ
่ นไข การป้ องกันและแก ้ไขผลกระทบต่อ
สงิ่ แวดล ้อม และการจัดสรรงบประมาณค่าใชจ่้ ายในการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ
ึ ษาผลกระทบที่
รวมทัง้ ผลประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได ้รับ และหน่วยงานของรัฐต ้องศก
ั ญาทีไ่ ด ้กระทาไว ้กับบริษัทผู ้ผลิตไฟฟ้ าหากต ้องมีการ
จะเกิดขึน
้ ภายหลังตามสญ
ชะลอโครงการออกไป
5. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 10 ตุลาคม 2543 รับทราบรายงานผลการจัดทา
ื้
ประชาพิจารณ์ โครงการดังกล่าว และให ้ยังคงนโยบายให ้เอกชนลงทุนและการรับซอ
ไฟฟ้ าจากภาคเอกชนตามข ้อผูกพันเดิม รวมทัง้ การกระจายประเภทของพลังงานเพือ
่
้ งงานถ่านหิน และเพือ
ผลิตไฟฟ้ าและการใชพลั
่ เป็ นการสร ้างความเข ้าใจให ้เกิดขึน
้ กับ

ประชาชนในพืน
้ ที่ จึงให ้แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน
้ คณะหนึง่ ประกอบด ้วย ผู ้แทนสว่ น
ราชการทีเ่ กีย
่ วข ้อง ผู ้แทนของประชาชนในพืน
้ ที่ และผู ้แทนบริษัทผู ้ประกอบการเพือ
่
ทาหน ้าทีด
่ งั กล่าว
6. ต่อมารัฐมนตรีประจาสานักนายกฯ (นายสาวิตต์ โพธิวห
ิ ค) ได ้มีคาสงั่ เมือ
่ วันที่ 7
พฤศจิกายน 2543 แต่งตัง้ คณะกรรมการเสริมสร ้างความเข ้าใจกับประชาชนใน
โครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าทีจ
่ ังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ (กสป.) โดยมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็ นประธาน ซงึ่ คณะกรรมการเสริมสร ้างความเข ้าใจฯ ได ้มีการจัดประชุม
ครัง้ แรกเมือ
่ วันที่ 6 ธันวาคม 2543 เพือ
่ รับทราบข ้อมูลเบือ
้ งต ้นจากหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง และได ้มีการประชุมครัง้ ทีส
่ องเมือ
่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 เพือ
่ พิจารณา
ั พันธ์เพือ
จัดทาแผนประชาสม
่ ให ้มีการดาเนินการ ต่อไป
7. อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรียังคงมีปัญหาอุปสรรค โดยกรม
ั เกีย
ั เจนของมติคณะรัฐมนตรีเมือ
โรงงานอุตสาหกรรมยังมีข ้อสงสย
่ วกับความชด
่ วันที่
ื ถามความเห็นไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย
10 ตุลาคม 2543 และมีหนังสอ
่ วข ้องจึงยังไม่ได ้
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให ้โรงไฟฟ้ าบ่อนอก นอกจากนีป
้ ระชาชน
บางสว่ นในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ยงั คงมีทา่ ทีตอ
่ ต ้านโครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า
ทัง้ 2 โรง อยู่ จนถึงปั จจุบัน โดยเมือ
่ วันที่ 1 มีนาคม 2544 ตัวแทนกลุม
่ ผู ้คัดค ้านการ
ก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินทีจ
่ ังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ได ้เข ้าพบรัฐบาล ณ ห ้องสเี ทา ตึก
44 ทาเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์) และ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็ นตัวแทนฝ่ ายรัฐบาล
รับฟั งปั ญหาจากตัวแทนกลุม
่ ผู ้คัดค ้าน
การพิจารณาของทีป
่ ระชุม
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 3-3 การปร ับอ ัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปร ับอ ัตราค่าไฟฟ้าโดย
อ ัตโนม ัติ (Ft)
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรี ได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 29 มกราคม 2534 เห็นชอบให ้มีการใชสู้ ตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ (Ft) เพือ
่ ให ้อัตราค่าไฟฟ้ าสะท ้อนถึงต ้นทุนทีแ
่ ท ้จริง และ
ื้ เพลิงต่อฐานะการเงินของการไฟฟ้ า ซงึ่
ลดผลกระทบของความผันผวนของราคาเชอ
การไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ได ้เรียกเก็บค่า Ft รายเดือนตัง้ แต่การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้ า
ประจาเดือนกันยายน 2535 เป็ นต ้นมา โดยค่า Ft จะเปลีย
่ นแปลงเป็ นรายเดือน ต่อมา
มีการร ้องเรียนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่ต ้องการให ้ค่า Ft มีการ
เปลีย
่ นแปลงบ่อยเกินไป จึงมีการพิจารณาให ้ใชค่้ า Ft เฉลีย
่ 4 เดือน

2. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 3 ตุลาคม 2543 เห็นชอบข ้อเสนอโครงสร ้าง
อัตราค่าไฟฟ้ า ขายสง่ โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าขายปลีก และรายละเอียดใบเรียกเก็บ
เงินค่าไฟฟ้ า โดยให ้มีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่คา่ ไฟฟ้ าประจาเดือนตุลาคม 2543 เป็ นต ้น
มา นอกจากนี้ ได ้เห็นชอบในหลักการข ้อเสนอสูตรการปรับอัตราค่า ไฟฟ้ าโดย
อัตโนมัต ิ (Ft) และมอบหมายให ้คณะอนุกรรมการกากับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ า
โดยอัตโนมัตริ ับไปดาเนินการปรับค่าไฟฟ้ าตามสูตร Ft ภายใต ้หลักการดังกล่าว ซงึ่
ได ้มีการปรับฐานค่า Ftใหม่โดยกาหนดให ้เท่ากับ 0 เป็ นระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม
2543-มกราคม 2544) และจะมีการปรับค่า Ft ใหม่ ครัง้ แรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2544
3. สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ (Ft) ใหม่ ได ้มีการปรับปรุงรายละเอียด
ั เจนโปร่งใสยิง่ ขึน
ของสูตรให ้มีความชด
้ โดยนาค่าใชจ่้ ายในการจัดการด ้านการใช ้
ี่ งของอัตรา
ไฟฟ้ า (DSM) ออกจากสูตร Ft และให ้การไฟฟ้ าร่วมรับภาระความเสย
แลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศด ้วย สง่ ผลให ้ค่าไฟฟ้ าทีค
่ านวณตามสูตร Ft ใหม่จะ
ตา่ กว่าค่าไฟฟ้ าตามสูตร Ft เดิม โดยจะมีการเปลีย
่ นแปลงตามปั จจัยหลัก ดังนี้
ื้ เพลิง ค่าซอ
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน และค่าซอ
ื้ ไฟฟ้ า
3.1 ค่าใชจ่้ ายด ้านเชอ
ื้ เพลิงและค่าซอ
ื้ ไฟฟ้ าฐานทีใ่ ชในการ
้
จากต่างประเทศ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปจากค่าเชอ
กาหนดโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า
3.2 ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย
่ นในการชาระคืนเงินกู ้และดอกเบีย
้ ต่างประเทศ
ของการไฟฟ้ า เนือ
่ งจากการไฟฟ้ ายังไม่มอ
ี ส
ิ ระในการบริหารจัดการหนีไ
้ ด ้อย่าง
แท ้จริง โดยในชว่ ง 6 เดือนแรกคือ ตุลาคม 2543-มีนาคม 2544 ให ้การไฟฟ้ า
สามารถปรับผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ จริงทีแ
่ ตกต่างจากอัตราแลกเปลีย
่ นฐาน ณ 38 บาท/
้ ยกเก็บตัง้ แต่เดือน
เหรียญสหรัฐ ผ่านสูตร Ftได ้ทัง้ หมด สว่ นการคานวณค่า Ft ทีใ่ ชเรี
ี่ ง 5% แรก หากอัตรา
เมษายน 2544 เป็ นต ้นไป การไฟฟ้ าจะต ้องรับภาระความเสย
แลกเปลีย
่ นอ่อนตัวลงจากอัตราแลกเปลีย
่ นฐาน และมีการกาหนดเพดานให ้ปรับค่า
ไฟฟ้ าผ่านสูตร Ft ได ้ไม่เกิน 45 บาท/เหรียญสหรัฐ และหากอัตราแลกเปลีย
่ นแข็งค่า
ขึน
้ จากอัตราแลกเปลีย
่ นฐาน ให ้การไฟฟ้ าคืนผลประโยชน์ให ้ประชาชนผ่านสูตร
Ft ทัง้ หมด
3.3 รายได ้ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปของการไฟฟ้ า (MR) เนือ
่ งจากราคาขายเปลีย
่ นแปลงไป
จากทีป
่ ระมาณการฐานะการเงิน ยังคงให ้มีการปรับ MR ในชว่ ง 6 เดือนแรก เพือ
่ เป็ น
การประกันว่าค่าไฟฟ้ าขายปลีกจะลดลงร ้อยละ 2.11 เมือ
่ พ ้นกาหนดดังกล่าวให ้นา
MR ออกจากสูตร Ft
่ า่
3.4 การเปลีย
่ นแปลงของค่าใชจ่้ ายในการดาเนินงานของการไฟฟ้ าในสว่ นทีไ่ ม่ใชค
ื้ เพลิงและค่าซอ
ื้ ไฟฟ้ า (Non-Fuel Cost) ซงึ่ จะมีการปรับตามอัตราเงินเฟ้ อ และ
เชอ
้
หน่วยจาหน่ายทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปจากฐานทีใ่ ชในการก
าหนดโครงสร ้างค่าไฟฟ้ าฐาน
ิ ธิภาพของกิจการไฟฟ้ า โดยการไฟฟ้ า
ทัง้ นี้ ได ้มีการดูแลเรือ
่ งการปรับปรุงประสท
จะต ้องปรับลดค่าใชจ่้ ายในกิจการผลิต กิจการระบบสง่ และกิจการระบบจาหน่ายใน
อัตราร ้อยละ 5.8 2.6 และ 5.1 ต่อปี ตามลาดับ

4. คณะอนุกรรมการกากับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัต ิ ในการประชุมเมือ
่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ได ้มีมติเห็นชอบค่า Ft สาหรับการเรียกเก็บในเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2544 เท่ากับ 24.44 สตางค์ ต่อหน่วย โดยปั จจัยหลักทีม
่ ี
ผลกระทบต่อการเพิม
่ ขึน
้ ของค่า Ft คือ
ื้ เพลิงและค่าซอ
ื้ ไฟฟ้ าทีเ่ พิม
4.1 ค่าเชอ
่ ขึน
้ ในชว่ งเดือนตุลาคม 2543-มกราคม 2544
โดยราคา ก๊าซธรรมชาติได ้ปรับตัวสูงขึน
้ 23.07 บาทต่อล ้านบีทย
ี ู จากราคาฐาน
115.20 บาทต่อล ้านบีทย
ี ู เป็ น 138.27 บาทต่อล ้านบีทย
ี ู นอกจากนีร้ าคาน้ ามันเตา
และน้ ามันดีเซลก็ได ้ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 0.66 และ 1.05 บาทต่อลิตร เป็ น 7.36 บาทต่อ
ลิตร และ 10.73 บาทต่อลิตร ตามลาดับ จากราคาก๊าซธรรมชาติทเี่ พิม
่ ขึน
้ สง่ ผลให ้ค่า
ื้ ไฟฟ้ าจากเอกชนเพิม
ื้ เพลิงและค่าซอ
ื้ ไฟฟ้ าที่
ซอ
่ ขึน
้ ด ้วย ผลกระทบจากค่าเชอ
เพิม
่ ขึน
้ จากราคาฐาน คิดเป็ นร ้อยละ 94 ของค่า Ft ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หรือเพิม
่ ขึน
้ 22.99
สตางค์ตอ
่ หน่วย
4.2 อัตราแลกเปลีย
่ นทีอ
่ อ
่ นตัวลงจากระดับ 38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ ณ ระดับ
43 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มีผลกระทบต่อภาระการชาระหนีข
้ อง 3 การไฟฟ้ า สง่ ผลให ้
ค่า Ftเพิม
่ ขึน
้ อีกประมาณ 4.34 สตางค์ตอ
่ หน่วย อย่างไรก็ตาม จากภาวะอัตราเงิน
เฟ้ อทีล
่ ดลงเหลือประมาณร ้อยละ 1.5 เมือ
่ เทียบกับอัตราเงินเฟ้ อฐาน ณ ระดับร ้อยละ
่ า่ เชอ
ื้ เพลิง
2.83 ทาให ้ค่าใชจ่้ ายในการดาเนินงานของการไฟฟ้ าในสว่ นทีไ่ ม่ใชค
(Non-fuel cost) ลดลง สง่ ผลให ้ค่า Ft ลดลง 2.19 สตางค์ตอ
่ หน่วย นอกจากนี้
รายได ้ของการไฟฟ้ าทีส
่ งู กว่าประมาณการตามแผน (MR) สง่ ผลให ้ค่า Ft ลดลงอีก
0.70 สตางค์ตอ
่ หน่วย
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบ

ื้ ขาย
เรือ
่ งที่ 3-4 การปร ับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการจ ัดตงตลาดกลางซ
ั้
อ
ไฟฟ้า
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรี ได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 และวันที่ 3 ตุลาคม 2543
เห็นชอบข ้อเสนอและแผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ า และการ
ื้ ขายไฟฟ้ า โดยได ้มอบหมายให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
จัดตัง้ ตลาดกลางซอ
่ วข ้องรับไป
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานฯ และให ้กระทรวงการคลังนาแผนการดาเนินงาน
้ นหลักเกณฑ์หนึง่ ในการประเมินผลการดาเนินงานของการไฟฟ้ าทัง้ 3
ดังกล่าวใชเป็
แห่ง และมอบหมายให ้สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)
เป็ นผู ้เตรียมการจัดตัง้ องค์กรกากับดูแลอิสระสาขาพลังงาน โดยให ้ดาเนินการยกร่าง
กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ ฯลฯ ภายใต ้ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ... ซงึ่ ต่อมาคณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้ า
ได ้แต่งตัง้ คณะทางาน จานวน 5 คณะ เพือ
่ ชว่ ยให ้การดาเนินงานต่างๆ เป็ นไปตาม

ื้ ขายไฟฟ้ า
แผนทีว่ างไว ้ ได ้แก่ คณะทางานพิจารณาร่างกฎตลาดกลางซอ
ึ ษา ต ้นทุนและหนีส
ิ ติดค ้าง คณะทางานเตรียมการด ้านระบบสง่ และ
คณะทางานศก
้ น
ระบบจาหน่ายไฟฟ้ า คณะทางานเตรียมการด ้านกฎหมายและการกากับดูแล และ
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติ
คณะทางานพิจารณาปรับปรุงสญ
2. ภายใต ้โครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าในอนาคต การแข่งขันจะเริม
่ ตัง้ แต่ผู ้ผลิตไฟฟ้ า
จานวนหลายรายจะเสนอราคาขายและปริมาณไฟฟ้ าเข ้าไปแข่งขันเพือ
่ ประมูลขาย
ื้ ขายไฟฟ้ า ซงึ่ จะมีการจัดตัง้ ขึน
ไฟฟ้ าในตลาดกลางซอ
้ ในปลายปี 2546 ประกอบด ้วย
3 หน่วยงานหลัก คือ ศูนย์ควบคุมระบบอิสระ ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารทางการตลาด และศูนย์
บริหารการชาระเงิน ในระดับการค ้าปลีกจะมีหน่วยงานทีท
่ าหน ้าทีใ่ นการจัดหาและค ้า
ปลีกไฟฟ้ า คือบริษัทระบบสายจาหน่ายและจัดหาไฟฟ้ า (REDCo) และบริษัทค ้าปลีก
ไฟฟ้ า โดยกิจการสายสง่ บริษัทระบบสายจาหน่ายและจัดหาไฟฟ้ าจะถูกกากับดูแล
ื้
โดยรัฐ สว่ นบริษัทค ้าปลีกไฟฟ้ าจะประกอบธุรกิจทีม
่ ก
ี ารแข่งขัน โดยจะทาการซอ
้ ใน
บริการในการจัดหาไฟฟ้ าจาก REDCo และอาจให ้บริการเสริมต่างๆ แก่ผู ้ใชไฟ
ระยะยาวศูนย์ควบคุมระบบควรเป็ นอิสระอย่างแท ้จริง และต ้องไม่มค
ี วามเกีย
่ วพันกับ
บริษัทผลิตไฟฟ้ าและบริษัทระบบสายสง่ ไฟฟ้ า
3. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะมีการปรับโครงสร ้างภายใน เพือ
่
ดาเนินการเข ้าสูโ่ ครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าทีม
่ ก
ี ารแข่งขัน โดยจะมีการแปรรูปโรงไฟฟ้ า
ราชบุร ี แปรสภาพบริษัทผลิตไฟฟ้ า 1 และบริษัทผลิตไฟฟ้ า 2 ให ้เป็ นบริษัทในเครือ
มีการแยกกิจกรรมต่างๆ ออกเป็ นหน่วยธุรกิจ สว่ นการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) และ
่ รุ กิจหลักออกไป
การไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค (กฟภ.) จะดาเนินการแยกกิจกรรมทีม
่ ใิ ชธ
และแบ่งแยกการ ดาเนินงานของฝ่ ายจัดหาไฟฟ้ าและฝ่ ายสายจาหน่ายใน REDCo
โดย กฟน. ยังคงเป็ น 1 REDCo แต่ กฟภ. จะปรับโครงสร ้างองค์กรออกเป็ นหน่วย
ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้ าทีม
่ รี ะดับแรงดันมากกว่า 22 กิโลโวลต์ ออกเป็ น 4 หน่วยธุรกิจ
และ REDCo ทีม
่ รี ะดับแรงดันน ้อยกว่า 12 กิโลโวลต์ ออกเป็ น 12 REDCo
ื้
4. แผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
ื้ ขายไฟฟ้ า
ขายไฟฟ้ า ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ได ้แก่ การจัดทากฎตลาดกลางซอ
(Market Rules) การดาเนินการยกร่าง พระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ... การดาเนินการยกร่างกฎหมายรองภายใต ้ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบ
ิ ติดค ้าง (Stranded Cost) การ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ... การจัดการต ้นทุนและหนีส
้ น
ดาเนินการทางด ้านระบบสง่ และระบบจาหน่ายไฟฟ้ า การเตรียมความพร ้อมภายใน
องค์กรของ กฟผ. การเตรียมความพร ้อมภายในองค์กรของ กฟน. และ กฟภ. และ
ื้ ขายไฟฟ้ า ซงึ่ ในชว่ งแรก จะมอบหมายให ้ กฟผ. เป็ นผู ้
การจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
ิ สท
ิ ธิ หน ้าที่
ปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องตลาดกลางฯ ทัง้ หมด แต่ทงั ้ นี้ ให ้มีการโอนทรัพย์สน
พนักงาน และงบประมาณทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินงานของตลาดกลางฯ จาก กฟผ.
ไปเป็ นของตลาดกลางฯ ภายใน 3 ปี นับจากวันทีพ
่ ระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการ
พลังงานมีผลบังคับใช ้
5. สพช. และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้ดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานฯ ที่
ได ้รับมอบหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี สรุปความคืบหน ้าได ้ดังนี้

ึ ษาเรือ
ื้ ขายไฟฟ้ า การ
5.1 สพช. ได ้ว่าจ ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ ทาการศก
่ งกฎตลาดกลางซอ
ิ ติดค ้าง และการดาเนินการด ้านกฎหมายและการกากับดูแล
จัดการต ้นทุนและหนีส
้ น
5.2 กฟผ. ได ้ว่าจ ้างทีป
่ รึกษาในการจัดเตรียมความพร ้อมของศูนย์ควบคุมระบบอิสระ
(ISO)
5.3 กฟน. และ กฟภ. ได ้ว่าจ ้างทีป
่ รึกษา เพือ
่ การพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจ และ
ื่ สารสาหรับการซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าผ่านตลาดกลาง
เตรียมองค์กรและระบบข ้อมูลสอ
5.4 การไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่ง ได ้ร่วมกันว่าจ ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ จัดทาร่างข ้อกาหนดการ
ื่ มโยง การใชบริ
้ การ ระบบโครงข่ายและระบบจาหน่ายไฟฟ้ า (Grid Code และ
เชอ
Distribution Code)
ื้ ขายไฟฟ้ าได ้พิจารณาร่างกฎตลาด
5.5 คณะทางานพิจารณาร่างกฎตลาดกลางซอ
กลางฯ ร่างที่ 1 และได ้เสนอข ้อคิดเห็นเพือ
่ ให ้ทีป
่ รึกษานาไปจัดทาร่างกฎตลาดกลาง
้
ื
ซอขายไฟฟ้ าร่างที่ 2 ให ้แล ้วเสร็จในเดือนเมษายน 2544
ึ ษาต ้นทุนและหนีส
ิ ติดค ้าง ได ้พิจารณาประเด็นหลักทีเ่ กีย
5.6 คณะทางานศก
้ น
่ วข ้อง
ิ ติดค ้าง กลไกในการชดเชย
ได ้แก่ ประมาณการเบือ
้ งต ้นของมูลค่าต ้นทุนและหนีส
้ น
ิ ติดค ้าง และ แนวทางการจัดตัง้ หน่วยงานจัดการหนีส
ิ
ต ้นทุนและหนีส
้ น
้ น
5.7 คณะทางานเตรียมการด ้านระบบสง่ และระบบจาหน่าย ได ้พิจารณาและเห็นชอบ
ในหลักการกาหนดขอบเขตทีเ่ หมาะสมระหว่างระบบสง่ และระบบจาหน่ายไฟฟ้ าใน
อนาคต
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติ ได ้พิจารณาแนว
5.8 คณะทางานปรับปรุงสญ
ั ญาต่างๆ ของ กฟผ. เพือ
ทางการปรับปรุงสญ
่ ให ้สอดคล ้องกับกฎตลาดกลางฯ และ
ิ ติดค ้าง
ลดภาระต ้นทุนและหนีส
้ น
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 3-5 ร่างพระราชบ ัญญ ัติการประกอบกิจการพล ังงาน พ.ศ. ...
สรุปสาระสาค ัญ
1. ในการจัดทาร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... เป็ นการ
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมด 5 มติ ได ้แก่
มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 1 กันยายน 2541 เห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรป
ู รัฐวิสาหกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 เห็นชอบ แนวทางการปรับโครงสร ้าง
กิจการก๊าซธรรมชาติในระยะยาว มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 19 ตุลาคม 2542

เห็นชอบแนวทางการจัดตัง้ องค์กรกากับดูแลอิสระสาขาพลังงาน มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่
วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 เห็นชอบการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้
ื้ ขายไฟฟ้ า และต่อมาคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง
ตลาดกลางซอ
พระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... แล ้ว เมือ
่ วันที่ 31 ตุลาคม 2543
ปั จจุบันอยูร่ ะหว่างการพิจารณาตรวจร่างจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนจะ
นาเสนอรัฐสภาพิจารณาให ้ความเห็นชอบต่อไป
2. ในการปรับโครงสร ้างกิจการพลังงานทีม
่ ก
ี ารผูกขาดโดยธรรมชาติจาเป็ นต ้องมีการ
ิ ธิภาพควบคูก
กาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลทีม
่ ป
ี ระสท
่ น
ั ไป พระราชบัญญัตก
ิ าร
ประกอบกิจการพลังงานจึงมีความสาคัญ ดังนีค
้ อ
ื
2.1 เพือ
่ กากับกิจการพลังงานทีม
่ ล
ี ักษณะผูกขาด ได ้แก่ กิจการไฟฟ้ า กิจการก๊าซ
ธรรมชาติ และกิจการอืน
่ ทีก
่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยจะมีการจัดตัง้
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานแห่งชาติ (กกพ.) ซงึ่ มีหน ้าทีอ
่ อกใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน สง่ เสริมการแข่งขัน ป้ องกันการใชอ้ านาจการผูกขาด โดยมิ
้ งงาน
ชอบ และให ้การคุ ้มครองผู ้ใชพลั
2.2 จะมีการจัดตัง้ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานแห่งชาติ (สกพ.) ขึน
้
เป็ น หน่วยงานของรัฐซงึ่ มีฐานะเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล ทาหน ้าทีเ่ ป็ นสานักงานเลขานุการของ
ิ ธิภาพ
กกพ. เพือ
่ ให ้ กกพ. สามารถปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างมีประสท
ื้ ขายไฟฟ้ าแห่งประเทศไทยขึน
2.3 จะมีการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
้ โดยมีคณะกรรมการ
ื้ ขายไฟฟ้ าแห่งประเทศไทยทาหน ้าทีก
ตลาดกลางซอ
่ ากับดูแล เพือ
่ ให ้กิจการไฟฟ้ ามี
้
ื้ ไฟฟ้ า และมีการดาเนินการอย่างมี
การแข่งขัน ให ้ผู ้ใชไฟฟ้
ามีทางเลือกในการซอ
ิ ธิภาพ
ประสท
3. การกากับดูแลกิจการพลังงานมีวัตถุประสงค์ทส
ี่ าคัญคือ เพือ
่ สง่ เสริมให ้มีบริการ
ด ้านพลังงานอย่างเพียงพอ สง่ เสริมการแข่งขันและป้ องกันการใชอ้ านาจในทางมิ
ชอบ สง่ เสริมให ้บริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็ นไปด ้วยความเป็ นธรรมและไม่มี
้ งงาน และป้ องกันผลกระทบต่อ
การเลือกปฏิบต
ั ิ ปกป้ องผลประโยชน์ของผู ้ใชพลั
สงิ่ แวดล ้อมจากการประกอบกิจการพลังงาน
4. ร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... ประกอบด ้วย 10 หมวด
ได ้แก่ บททั่วไป องค์กรกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน การกากับการประกอบ
้ งงาน การใชอส
้ งั หาริมทรัพย์ ตลาดซอ
ื้ ขาย
กิจการพลังงาน การคุ ้มครองผู ้ใชพลั
ไฟฟ้ า การพิจารณาข ้อพิพาทและการอุทธรณ์ พนักงานเจ ้าหน ้าที่ การบังคับทาง
ปกครอง และบทกาหนดโทษ
5. ประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับจากพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนีจ
้ ะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การแปรรูป
กิจการพลังงาน โดย จะทาให ้การกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศ
มีเอกภาพ มีการแยกอานาจระหว่างการกาหนดนโยบายด ้านพลังงานออกจากการ
ั เจน ชว่ ยสร ้างความมั่นใจให ้ผู ้ประกอบการ ชว่ ยปกป้ องคุ ้มครอง
กากับดูแลอย่างชด

้ งงาน และทาให ้การจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าแห่ง
ผลประโยชน์ของผู ้ใชพลั
ประเทศไทยมีผลสาเร็จเป็ นรูปธรรม
6. ปั จจุบน
ั ร่างพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนีอ
้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาตรวจร่างของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากนั น
้ ก็จะนาเสนอรัฐสภาเพือ
่ พิจารณาให ้ความ
่
ึ
้
เห็นชอบต่อไป ซงคาดว่าจะมีผลใชบังคับเป็ นกฎหมายได ้ในปี 2545 และในระหว่าง
ทีร่ า่ งพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภา งานทีจ
่ ะต ้องดาเนินการพร ้อมกันไปคือการยก
้
ร่างกฎหมายลาดับรอง เพือ
่ ใชในการก
ากับดูแลกิจการพลังงาน ซงึ่ จะชว่ ยเตรียม
ความพร ้อมในการดาเนินงานขององค์กรกากับดูแลอิสระ ซงึ่ จะจัดตัง้ ในปี 2545
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบ

เรือ
่ งที่ 3-6 สถานการณ์ราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและฐานะกองทุนนา้ ม ัน
ื้ เพลิง
เชอ
สรุปสาระสาค ัญ
1. ราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ในตลาดโลก ปี 2543 ปรับสูงขึน
้ มากตามราคา
น้ ามันดิบ อยูใ่ นระดับ 250-345 เหรียญสหรัฐ/ตัน ราคาหน ้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ใน
ื้ เพลิง
ประเทศอยูใ่ นระดับ 9.50-15 บาท/กก. อัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ ามันเชอ
อยูใ่ นระดับ 5-10 บาท/กก. หรือ 700-1,700 ล ้านบาท/เดือน
2. ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกเดือนมีนาคม 2544 ลดลง 20 เหรียญสหรัฐ/ตัน มา
อยูใ่ นระดับ 316 เหรียญสหรัฐ/ตัน ราคาหน ้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ในประเทศอยูใ่ นระดับ
ื้ เพลิงอยูใ่ นระดับ 8.97 บาท/
13.63 บาท/กก. อัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ ามันเชอ
กก. หรือ 1,391 ล ้านบาท/เดือน แนวโน ้มราคาก๊าซ LPG ใน ไตรมาสที่ 2 ของปี
2544 จะเคลือ
่ นไหวอยูใ่ นระดับ 280-300 เหรียญสหรัฐ/ตัน ทาให ้ราคาหน ้าโรงกลั่น
ก๊าซ LPG อยูใ่ นระดับ 12-13 บาท/กก. และอัตราเงินชดเชยจะอยูใ่ นระดับ 7.508.50 บาท/กก. หรือ 1,200-1,300 ล ้านบาท/เดือน
ื้ เพลิง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 อยูใ่ นระดับ 2,164
3. ฐานะกองทุนน้ามันเชอ
ิ้ เดือน
ล ้านบาท โดยมี ยอดเงินชดเชยค ้างชาระทีอ
่ ยูร่ ะหว่างรอการเบิกจ่าย ณ สน
กุมภาพันธ์ 2544 อยูใ่ นระดับ 11,298 ล ้านบาท ประมาณการฐานะกองทุนฯ สุทธิตด
ิ
ลบในระดับ 9,134 ล ้านบาท กองทุนฯ มีรายรับจากน้ ามันชนิดอืน
่ 882 ล ้านบาท/
เดือน และมีรายจ่ายเพือ
่ ชดเชยราคาก๊าซ LPG ในระดับ 1,391 ล ้านบาท/เดือน กอง
ทุนฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 509 ล ้านบาท/เดือน
4. จากการคาดการณ์ราคาก๊าซ LPG ในปี 2544 คาดว่าจะเคลือ
่ นไหวในระดับ
ใกล ้เคียงกับปี ทผ
ี่ า่ นมาทีร่ ะดับ 230 - 330 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซงึ่ หากไม่มก
ี ารปรับ

ราคาขายสง่ และราคาขายปลีกก๊าซ LPG แล ้ว คาดว่าฐานะกองทุนฯ ในเดือนธันวาคม
2544 จะติดลบเพิม
่ ขึน
้ ในระดับ 12,000 ล ้านบาท
มติของทีป
่ ระชุม
1. ทีป
่ ระชุมรับทราบ

่ งปี งบประมาณ 2544
เรือ
่ งที่ 4 มาตรการอนุร ักษ์พล ังงานในชว
สรุปสาระสาค ัญ
้
1. พระราชบัญญัตก
ิ ารสง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชมาตั
ง้ แต่
วันที่ 3 เมษายน 2535 โดยมีเจตนารมณ์ทจ
ี่ ะสง่ เสริมให ้เกิดวินัยในการอนุรักษ์
พลังงาน และให ้มีการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร ซงึ่ การ
้
ประกาศใชพระราชบั
ญญัตด
ิ งั กล่าว มีผลให ้มีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนด
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และได ้มีการออกกฎกระทรวงเพือ
่ กาหนดวิธก
ี าร
อนุรักษ์พลังงานให ้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต ้องปฏิบัตต
ิ ามโดยเคร่งครัด
รวมทัง้ กาหนดให ้มีการจัดตัง้ "กองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ขึน
้ เพือ
่ ใช ้
เป็ นทุนหมุนเวียนและใชจ่้ ายชว่ ยเหลือ หรืออุดหนุนการดาเนินงานเกีย
่ วกับการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยมีหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงานเป็ นผู ้รับผิดชอบการดาเนินงาน
คือ กรมพัฒนาและสง่ เสริมพลังงาน (พพ.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (สพช.)
2. สพช. และ พพ. ได ้เริม
่ ดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 1 เมือ
่ เดือน
ิ้ ไปแล ้วเมือ
เมษายน 2538 และได ้เสร็จสน
่ เดือนกันยายน 2542 ต่อมาในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมือ
่ วันที่ 4 ตุลาคม 2542 ได ้เห็นชอบแผน
อนุรักษ์พลังงานระยะที่ 2 โดยมอบหมายให ้ สพช. และ พพ. รับไปดาเนินการให ้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนฯ ซงึ่ มีความก ้าวหน ้าในการดาเนินงาน
มาเป็ นลาดับ
่ ในปี
3. ประเทศไทยได ้ผ่านปั ญหาวิกฤติการณ์ด ้านพลังงานมาแล ้วหลายครัง้ เชน
ื้ ได ้มีปริมาณลดน ้อยลง และมี
2516 ซงึ่ เกิด วิกฤติการณ์น้ ามันทาให ้น้ามันดิบทีห
่ าซอ
ื้ เพลิงในประเทศสูงขึน
ผลให ้ราคาน้ ามันเชอ
้ ตามไปด ้วย ก่อให ้เกิดภาวะการขาดแคลน
ื้ เพลิงขึน
น้ ามันเชอ
้ ในประเทศไทย ดังนัน
้ เพือ
่ รักษาไว ้ซงึ่ ความมั่นคงของประเทศ จึง
ื้ เพลิงขึน
ได ้มีการตราพระราชกาหนดแก ้ไขและป้ องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชอ
้
โดยให ้อานาจนายกรัฐมนตรีในการกาหนดมาตรการเกีย
่ วกับการแก ้ไขและป้ องกัน
้
ื
่
ึ
่
ภาวะการขาดแคลนน้ามันเชอเพลิง ซงในชวงนัน
้ ได ้มีการกาหนดมาตรการต่างๆ ไว ้
่ กาหนดเวลาปิ ด - เปิ ดโรงงาน โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง สถานบริการต่างๆ
เชน
เป็ นต ้น
่ าวะปกติแล ้ว ในกลางปี 2534 นายกรัฐมนตรี
4. เมือ
่ ภาวะการจัดหาน้ ามันได ้เข ้าสูภ
(นายอานันท์ ปั นยารชุน) จึงได ้ยกเลิกคาสงั่ ต่างๆ ดังกล่าว และได ้มีการกาหนด

ั เจนขึน
นโยบายด ้านพลังงานของประเทศให ้ชด
้ โดยเน ้นเรือ
่ งความมั่นคงในการจัดหา
พลังงานของประเทศในระยะยาว ซงึ่ ต ้องจัดหาพลังงานให ้เพียงพอกับความต ้องการ
ื้ เพลิงและการกระจาย
มีคณ
ุ ภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม มีการสารองน้ ามันเชอ
แหล่งพลังงานไว ้อย่างพอเพียง เพือ
่ ความมั่นคงของประเทศ พร ้อมทัง้ กาหนด
้ งงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพและประหยัดไว ้อย่างชด
ั เจน โดย
นโยบายสง่ เสริมการใชพลั
มีการตราพระราชบัญญัตก
ิ ารสง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงานขึน
้ ในปี 2535 เพือ
่ เป็ น
้ งงานอย่างมี
เครือ
่ งมือในการกาหนดมาตรการกากับดูแลและสง่ เสริมให ้มีการใชพลั
ิ ธิภาพ
ประสท
5. ในภาวการณ์ปัจจุบน
ั ประเด็นปั ญหาด ้านพลังงานของประเทศไทย มิใชเ่ รือ
่ งการ
ื้ เพลิงเชน
่ ในอดีตทีผ
ขาดแคลนน้ามันเชอ
่ า่ นมา แต่เกิดจากการทีป
่ ระเทศไทยมิได ้มี
แหล่งพลังงานเชงิ พาณิชย์ภายในประเทศมากเพียงพอต่อความต ้องการ จึงต ้อง
ี เงินตราต่างประเทศปี ละเป็ นจานวน
พึง่ พาพลังงานจากต่างประเทศ ทาให ้รัฐสูญเสย
มาก ดังนัน
้ แนวทางในการพัฒนาพลังงานของประเทศในระยะหลัง จึงไม่ได ้นา
มาตรการกาหนดเวลา ปิ ด-เปิ ดกิจการต่างๆ ดังกล่าวกลับมาใชอี้ ก เพราะผลทีไ่ ด ้รับ
่ ลของการประหยัดพลังงานได ้ในภาพรวม
ไม่ใชผ
6. ดังนัน
้ เพือ
่ เป็ นการบรรเทาปั ญหาภาวะการขาดดุลการค ้าของประเทศ ซงึ่ สว่ นหนึง่
เกิดจากการนาเข ้าพลังงานเชงิ พาณิชย์ในปริมาณมาก ฝ่ ายเลขานุการฯ จึงนาเสนอ
มาตรการประหยัดพลังงานทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบันซงึ่ เป็ นมาตรการ
้ งงานให ้เกิดความร่วมมือในการใช ้
รณรงค์เชงิ รุกและกระตุ ้นจิตสานึกของผู ้ใชพลั
ิ ธิภาพและประหยัดทีไ่ ด ้ผลในระยะยาวประกอบด ้วยมาตรการ
พลังงานอย่างมีประสท
ดังต่อไปนี้
6.1 มาตรการเร่งด่วนทีต
่ อ
้ งทาท ันที มีดงั นี้
(1) ให ้ สพช. เร่งติดตามให ้หน่วยงานราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ เคร่งครัดการ
ปฏิบัตต
ิ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 เรือ
่ ง แนวทางการรณรงค์
่
เพือ
่ ประหยัดน้ ามัน ทีใ่ ห ้หัวหน ้าสวนราชการเป็ นประธานคณะทางานรับผิดชอบในการ
้
กาหนดแผนงานและเป้ าหมายในหน่วยงานของตนให ้ลดการใชไฟฟ้
าและน้ ามัน
ื้ เพลิงลงอย่างน ้อย 5% ของปริมาณการใชเดิ
้ ม และให ้ สพช. ประสานงานกับ
เชอ
สานักงบประมาณ และสานักงาน ก.พ. เพือ
่ หารือในความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะนา
้ งงานลงได ้นัน
้ น
งบประมาณรายจ่ายทีห
่ น่วยงานสามารถประหยัดการใชพลั
้ มาใชเป็
รางวัลตอบแทนข ้าราชการ/ลูกจ ้างของหน่วยงานนัน
้
(2) ให ้ สพช. เร่งนาเทคนิค Cleaner Technology และ Value Engineering มาใช ้
ในโรงเรียน
(3) ให ้สานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) และ
้
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เร่งจัดทาโครงข่ายเสนทางจั
กรยานในพืน
้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเป้ าหมายแล ้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน นับจาก
วันทีค
่ ณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมม
ี ติ และให ้ปรับผิวจราจรในเขตพืน
้ ทีท
่ ี่
้
จะทดลองใชจั้ ดทาโครงข่ายเสนทางจั
กรยานโดยทันที

(4) ให ้ สจร. กทม. สานักงานตารวจแห่งชาติ และการท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
่ ถนนสล
ี ม ถนนข ้าวสาร และถนนบริเวณ
ทดลอง ปิ ดถนนบางสายในบางเวลา เชน
ิ ทร์ ในเย็นวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 24.00 น. และสร ้าง
เกาะรัตนโกสน
ั จรถนนสายนัน
กิจกรรมต่างๆ เพือ
่ จูงใจให ้มีการสญ
้ ด ้วยการเดินเท ้า และหลังจากการ
ประเมินผลแล ้วหากมีผลตอบรับทีด
่ ี จึงขยายเวลาหรือพืน
้ ทีป
่ ิ ดถนนให ้มากขึน
้
(5) ให ้ สพช. เร่งรณรงค์โครงการ Car Free Day ให ้มีความต่อเนือ
่ งจากปี 2543
ั ดาห์ และให ้วันที่ 22
โดยออกประกาศให ้วันพฤหัสบดี เป็ น Car Free Day ของทุกสป
เป็ น Car Free Day ของทุกเดือน และให ้วันที่ 22 กันยายน เป็ น Car Free Day ของ
ทุกปี
ั พันธ์ พิจารณา
(6) ให ้ สพช. การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรมประชาสม
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได ้หากนามาตรการกาหนดวัน เวลา และเงือ
่ นไขใน
ื้ เพลิง และมาตรการ
การดาเนินงานหรือกิจการต่างๆ เกีย
่ วกับสถานีบริการน้ ามันเชอ
้
ประหยัดไฟฟ้ าสาหรับสถานีโทรทัศน์กลับมาบังคับใชในภาวการณ์
ปัจจุบัน
6.2 มาตรการเร่งด่วนทีต
่ อ
้ งทาให้แล้วเสร็จในปี 2544 มีดงั นี้
(1) ให ้ พพ. เร่งให ้การปฏิบัตงิ านภายใต ้แผนงานภาคบังคับเกิดผลอย่างจริงจัง เพือ
่
สนับสนุนให ้เกิดการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม
(2) ให ้ พพ. เร่งสนับสนุนให ้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในสว่ นของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมทีเ่ ป็ นของรัฐ โดยเร่งดาเนินการโครงการเร่งด่วนทีเ่ รียกว่า "Fast
Track" โดยให ้มีการว่าจ ้างตัวแทนดาเนินการ เพือ
่ เข ้าไปชว่ ยกระทรวง ทบวง และ
หน่วยงานต่างๆ ให ้สามารถดาเนินการอนุรักษ์พลังงานได ้อย่างรวดเร็วและถูกต ้อง
มากยิง่ ขึน
้
(3) ให ้ พพ. และ สพช. เร่งสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ิ ธิภาพการใชพลั
้ งงาน ทัง้ ในด ้านการขนสง่ อุตสาหกร
เพือ
่ ให ้เกิดการปรับปรุงประสท
้ งงานหมุนเวียนอย่าง
รม ธุรกิจการพาณิชย์ บ ้านอยูอ
่ าศัย และสนับสนุนให ้มีการใชพลั
แพร่หลายยิง่ ขึน
้
มติของทีป
่ ระชุม
1. รับทราบมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่ สพช. เสนอ และเห็นชอบให ้
ดาเนินการตามมาตรการทีไ่ ด ้กาหนดไว ้แล ้วให ้เกิดผลโดยเร็ว
2. มอบหมายให ้ สพช. รับไปประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เพือ
่ เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นให ้กว ้างขวางและประมวลมาตรการ
ั เจน แล ้วนาเสนอ
เกีย
่ วกับกับการอนุรักษ์พลังงานทีเ่ ห็นผลเป็ นรูปธรรมชด
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพจ
ิ ารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป

่ เสริมและสน ับสนุนการผลิตและการใชเ้ อทานอลเป็นเชอ
ื้ เพลิง
เรือ
่ งที่ 5 การสง
่ นของภาษีและกองทุน
ในสว
สรุปสาระสาค ัญ
1. คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบในหลักการแนวทางการ
้
ื้ เพลิง โดยมอบหมายให ้
สง่ เสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเป็
นเชอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รับไปพิจารณาเรือ
่ งโครงสร ้างภาษี
ื้ เพลิง ซงึ่ ต่อมา กพช. ได ้มีการ
สรรพสามิตและอัตราเงินสง่ เข ้ากองทุนน้ ามันเชอ
พิจารณาเรือ
่ งดังกล่าวเมือ
่ วันที่ 27 ธันวาคม 2543 และมีมติให ้กระทรวงอุตสาหกรรม
ื้ เพลิงและกองทุนเพือ
นาประเด็นการลดหย่อนภาษีสรรพสามิต กองทุนน้ ามันเชอ
่
สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติพจ
ิ ารณา
ผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้ผลิตรถยนต์ ผู ้จัดจาหน่าย และผู ้บริโภคด ้วย
2. คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ ได ้มีการประชุมเมือ
่ วันที่ 24 มกราคม 2544 และ
ได ้มีการ พิจารณาเรือ
่ งภาษี สรรพสามิตและนโยบายการกาหนดราคาน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ ซงึ่ มติของคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติได ้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่
30 มกราคม 2544 เพือ
่ รับทราบดังนี้
(1) ให ้ยกเว ้นภาษีสรรพสามิตของเอทานอลหน ้าโรงงาน (0.05 บาท/ลิตร)
ั สว่ นการผสมเอทานอล 10% คงทีใ่ นน้ามันแก๊สโซฮอล์ และยกเว ้น
(2) ให ้กาหนดสด
ภาษี สรรพสามิตในสว่ นของเอทานอลทีเ่ ติมในเนือ
้ น้ ามัน
ิ ออกเทน 95 ประมาณ
(3) ให ้กาหนดราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์ตา่ กว่าราคาน้ ามันเบนซน
ิ ออกเทน 91) ในระยะ 3 ปี แรก โดยยกเว ้น
1 บาท/ลิตร (เท่ากับราคาน้ ามันเบนซน
ภาษี สรรพสามิตของเอทานอล และน้ามันแก๊สโซฮอล์เฉพาะสว่ นของเอทานอล
ื้ เพลิงและกองทุนเพือ
รวมทัง้ ลดหย่อนหรือยกเว ้นอัตราเงินสง่ เข ้ากองทุนน้ามันเชอ
่
สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(4) กาหนดให ้มีกองทุนเพือ
่ รักษาระดับราคาเอทานอล
3. กระทรวงการคลังอยูร่ ะหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ
่ ให ้ความเห็นชอบในการยกเว ้น
ื้ เพลิง (0.05 บาท/
ภาษี สรรพสามิตเอทานอลหน ้าโรงงานทีน
่ าไปผสมในน้ ามันเชอ
ลิตร) และยกเว ้นภาษี สรรพสามิตน้ามันในสว่ นของเอทานอล 10% ทีเ่ ติมในน้ ามัน
ิ โดยกาหนดอัตราภาษีสรรพสามิตแก๊สโซฮอล์เป็ น 90% ของภาษี สรรพสามิต
เบนซน
ิ ในปั จจุบน
ั สว่ นปริมาณของเอทานอลทีผ
ิ ต ้อง
น้ ามันเบนซน
ั ซงึ่ สด
่ สมในน้ ามันเบนซน
อยูใ่ นระดับไม่ตา่ กว่า 10%
4. เนือ
่ งจากราคา MTBE ลอยตัวตามราคาน้ามันในตลาดโลก คณะกรรมการเอทา
นอลแห่งชาติจงึ ต ้องการให ้ราคาเอทานอลคงที่ เพือ
่ เป็ นหลักประกันทีจ
่ ะทาให ้
ื้ วัตถุดบ
โรงงานผลิตเอทานอลสามารถกาหนดราคาหรือประกันราคารับซอ
ิ จากชาวไร่
ได ้ และเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาดังกล่าวจึงเสนอให ้จัดตัง้ กองทุนเพือ
่ รักษาระดับราคาเอทา
นอล เพือ
่ เก็บเงินเข ้ากองทุนจากกาไรทีส
่ งู กว่าปกติ และจ่ายชดเชยให ้กับโรงงานเอ

ทานอลในเวลาทีร่ าคาเอทานอลสูงกว่า MTBE เพือ
่ ให ้โรงกลั่นน้ ามันมีความมั่นใจว่า
้
ราคาเอทานอลจะไม่สงู กว่าราคา MTBE แน่นอน อย่างไรก็ด ี การใชกองทุ
นรักษา
ระดับราคาเอทานอล จะต ้องคานึงถึงการตัง้ ราคาเอทานอล ณ โรงงาน ทีเ่ หมาะสม
โดยจะต ้องเป็ นราคาทีไ่ ม่สงู กว่าราคาเฉลีย
่ ของสาร MTBE มิฉะนัน
้ แล ้วกองทุนจะต ้อง
จ่ายเงินชดเชยมากกว่าการเก็บเงินเข ้ากองทุนจนทาให ้เงินไหลออกจากกองทุนจน
หมด
ื้ เพลิง และ
5. สพช. ได ้จัดทาข ้อเสนอขอยกเว ้นการสง่ เงินเข ้ากองทุนน้ ามันเชอ
กองทุนเพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงานจากแก๊สโซฮอล์ในสว่ นของเอทานอล 10%
ื้ เพลิงเหลือ 0.30 บาท/ลิตร ในสว่ นของ
และลดอัตราสง่ เงินเข ้ากองทุนน้ามันเชอ
ิ 90% โดยอัตราเงินสง่ เข ้ากองทุนน้ ามันฯและกองทุนเพือ
น้ ามันเบนซน
่ สง่ เสริมการ
อนุรักษ์พลังงานของแก๊สโซฮอล์จะเท่ากับ 0.27 บาท/ลิตร และ 0.036 บาท/ลิตร
ตามลาดับ รวมทัง้ ให ้มีการ จัดตัง้ กองทุนเพือ
่ รักษาระดับราคาเอทานอลตามข ้อเสนอ
ของคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ
มติของทีป
่ ระชุม
1. เห็นชอบในหลักการตามข ้อเสนอของคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ โดย
มอบหมายให ้สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประสานกับ
คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ ในการกาหนดระยะเวลาในการยกเว ้นภาษี
ั เจนเพือ
สรรพสามิตและกองทุนฯ ให ้ชด
่ ไม่ให ้มีผลกระทบตามมาในภายหลัง
ต่อเกษตรกร และผู ้ลงทุนโดยให ้จัดทารายละเอียดของโครงการและ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร แล ้วนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพจ
ิ ารณา
อีกครัง้ หนึง่

