
 

 

ฉบบัที ่64 
เมษายน-มถินุายน 2547 

  

 

ผ่านครึง่ปี 2547 ผลกระทบจาก
สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ
ที่เพิ่มสูงขึ้น ท าใหรั้ฐบาลตอ้ง
ตรงึราคาน ้ามันต่อไป พรอ้มทัง้
ออกมาต รกา ร เพื่ อบ ร ร เทา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลาย
ประการ แมก้ระทั่งหน่วยงาน
ภ าค รั ฐ  ก็ รณ ร ง ค์ป ร ะ หยั ด
พลั งงาน ในหน่วยงานของ
ตนเอง เพือ่ประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง ทั ้งนี้ก็
ตอ้งขอความร่วมมือประชาชน
ทกุคน ชว่ยกนัประหยัดพลังงาน 
เ พื่ อ ตั ว ท่ า น  แ ล ะ เ พื่ อ
ผลประโยชนข์องชาตติอ่ไป 

เนื้อหาวารสารนโยบายพลังงาน 
ฉบับนี้ ไดน้ าเสนอบทความเรือ่ง 
ค่ า เ อฟที  เ ดื อ น มิถุ น า ย น -
กันยายน มาตรการตรึงราคา
น ้ามันเชือ้เพลงิ ชว่งที ่2 รวมทัง้
การใชไ้บโอดีเซล สถานการณ์
ราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ไตรมาสที ่
2 ปี  2547 แล ะสถานกา รณ์
พ ลั ง ง า น  ใ น ไ ต ร ม า ส แ ร ก  
ปี  2547 แล ะ เ รื่ อ ง อื่ น ๆ  ม า
น าเสนอ ขอเชญิตดิตามเนื้อหา
ไดใ้นเลม่ 

คณะท างาน 



 การปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้า โดยอตัโนมัต ิเดอืน
มถินุายน-กนัยายน 2547 

 มาตรการการตรงึราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ในชว่งที ่2 
 การปรับราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 
 การใชไ้บโอดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ ในรถยนตรั์บจา้งสองแถว จ.เชยีงใหม ่

 
 เกร็ดพลังงาน 

o โครงการสง่เสรมิการใชก้า๊ซชวีภาพจากระบบจัดการน ้าเสยีใน
โรงฆา่สตัว ์

 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ไตรมาสที ่2 ปี 2547 
 สถานการณพ์ลังงานของไทย ชว่งไตรมาสแรก ปี 2546 

 

 
ไปวารสารฉบับที ่63 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่65 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
กรกฎาคม 2547 
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การปรับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft)
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