
 

  ๑ 

 

เครือขา่ยประชาชนปฏิรปูพลังงานไทย 

๑๐๒/๑ บา้นพระอาทิตย ์ถนนพระอาทติย์  

แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร  

กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ 

ที่ คปพ. ๐๐๗/๒๕๕๘  

วันที ่๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

เรื่อง  ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในอีก ๖ ปขี้างหนา้  

กราบเรียน  ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี ผา่นรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

  

อ้างถึง  หนังสือส านักนายกรัฐมนตร ีด่วนมาก ที ่นร ๐๑๐๕.๐๕/๓๕๙๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑. รา่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่.../๒๕๕๘ เรื่องการจัดหาทรัพยากร

ปิโตรเลียมในราชอาณาจักร  

  ๒. รา่งพระราชบัญญัต ิการประกอบกิจการปโิตรเลียม พ.ศ.... 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย(คปพ.) ที่ส านัก

นายกรัฐมนตรีโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้สรุปผลการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา

ก าหนดนโยบายทางพลังงานของประเทศ น ากราบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ

นายกรัฐมนตรีได้รับทราบมีบัญชาเห็นชอบให้ด าเนินการตามผลการประชุม อีกทั้งยังขอให้ประชาชน

เชื่อม่ันในความโปร่งใสและเป็นธรรมดังความทราบแล้วนั้น 

 เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย(คปพ.) ขอขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่รับฟังและให้ความส าคัญในข้อมูล ข้อเสนอแนะ และทางออกด้าน

พลังงานของภาคประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามจากกรณีที่ มีข่าวปรากฏว่า 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้วางกรอบแนวทางศึกษารูปแบบการพิจารณาแปลง

สัมปทานปิโตรเลียม ที่รัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้รับสัมปทานหลายบริษัท ในแหล่งปิโตรเลียม

บงกช และเอราวัณ ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งได้ต่ออายุสัญญาสัมปทานครั้ง

สุดท้ายไปแล้ว จึงไม่สามารถต่ออายุสัมปทานได้อีกตามกฎหมาย และสัมปทานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็นที่น่าสังเกตว่า การต่อสัญญาครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ผ่านมา 

กลับมิได้ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมให้รัฐบาลสามารถเข้าพื้นที่เพื่อท าการแทนหรือท าการโอนถ่ายการผลิต

ปิโตรเลียมก่อนสิ้นสุดอายุการต่อสัญญาได้ ท าให้รัฐบาลไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ก่อนสิ้นสุดสัญญา  

 ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดสัญญาลงอาจท าให้การผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกชขาดช่วง

ไปจนเกิดวิกฤติการขาดแคลนพลังงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช และ

เอราวัณที่ก าลังจะหมดอายุสัมปทานลงมีก าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันสูงถึงประมาณ ๒,๑๑๐ ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดค านวณเป็นปริมาณก๊าซกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ  จาก

ความไม่รอบคอบรัดกุมในการต่อสัญญาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงท าให้เกิดความเสี่ยงในความต่อเนื่องของ

การผลิตก๊าซในอนาคต ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับความม่ันคงในการผลิตไฟฟ้าจนอาจต้องน าเข้าก๊าซ

ธรรมชาติจากต่างประเทศในราคาแพง สร้างความเดือดร้อนให้แก่  ประชาชนเป็นผู้แบกรับภาระ



 

  ๒ 

 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขาดการวางแผนการบริหารจัดการพลังงานที่ดี  

 จากกรณีดังกล่าว ส่งผลให้อ านาจต่อรองของภาครัฐในการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน

ลดลง และท าให้ผู้รับสัมปทานบางบริษทั มีอ านาจต่อรองสูงขึ้นเหนือความม่ันคงของชาติ ส่งผลให้รัฐบาล

อาจต้องยอมจ านนหรือถูกกดดันให้ด่วนตัดสินใจเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ เพื่อเร่งจัดหา

ปิโตรเลียมทดแทน โดยปราศจากการประมูล หรือนายกรัฐมนตรีอาจถูกกดดันให้ต้องใช้มาตรา ๔๔ 

(รัฐธรรมนูญชั่วคราว) เพื่อมีค าสั่งต่ออายุการผลิต หรือให้สิทธิในการผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ไม่ว่าใน

ระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิตให้กับผู้รับสัมปทานรายเดิมเหล่านี้  โดยปราศจากการประมูล

แข่งขันกันอย่างโปรง่ใส หรือรัฐบาลไทยอาจถูกกดดันให้ต้องเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทย

กับประเทศเพื่อนบ้านโดยปราศจากความถูกต้องในเรื่องเส้นทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ และ

พื้นที่ซึ่งอ้างว่าทับซ้อน เพื่อตอบสนองอ านาจต่อรองของบริษัทผู้รับสัมปทานที่มีมากกว่ารัฐบาลไทย 

 กระทรวงพลังงานเองก็ได้กล่าวยอมรับอย่างเปิดเผยแล้วว่าหลังหมดอายุสัมปทานลง แปลง

ปิโตรเลียมทั้งแหล่งเอราวัณและบงกชยังคงมีศักยภาพที่จะผลิตปิโตรเลียมได้อีกอย่างน้อย ๑๐ ปี ดังนั้น

หากรัฐบาลยอมจ านนหรือถูกกดดันให้ตัดสินใจบนความต้องการและอ านาจต่อรองที่สูงกว่าของผู้รับ

สัมปทานรายเดิมดังที่กล่าวมาขา้งต้น จะท าให้ประเทศไทยขาดโอกาสที่จะเปิดประมูลเพื่อจ้างเอกชนผลิต

ปิโตรเลียมหลังหมดอายุสัมปทานในแปลงที่ได้มีการผลิตปิโตรเลียมอยูจ่ริงในปัจจุบันและยังมีศักยภาพสงู

ในอนาคตเพื่อให้ปิโตรเลียมเหล่านั้นตกเป็นสมบัติของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  ขณะเดียวกันยัง

ท าให้ประเทศไทยขาดโอกาสเปิดประมูลในระบบแบ่งปันผลผลิตหรือในการจ้างผลิตปิโตรเลียมส าหรับ

แปลงใหม่ไปด้วย การที่ประเทศไทยสูญเสียโอกาสและอ านาจต่อรองให้แก่ผู้รับสัมปทานเช่นนี้ จะน าไปสู่

การสูญเสียความม่ันคงทางเศรษฐกิจและอธิปไตยทางพลังงาน โดยไม่สามารถรักษาผลประโยชน์สูงสุด

ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงได้   ตลอดจนอาจเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นข้ออ้างในการเอื้อ

ผลประโยชน์ให้กับผู้รับสัมปทานรายอื่นๆ ที่สัญญาก าลังทยอยหมดอายุในอนาคตได้สิทธิผลิตปิโตรเลียม 

โดยปราศจากการประมูลแขง่ขันไปโดยปริยาย เพียงอาศัยเงื่อนไขและสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือหากมี

การเร่งเจรจาเพื่อผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทย อาจน าไปสู่การสูญเสียอธิปไตย ทะเล

อาณาเขต หรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะในพืน้ที่ซึ่งอ้างว่าทับซ้อนในอ่าวไทยตามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอัน

เกินกว่าความเป็นจริงไปอย่างมาก 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) มีความเห็นว่า 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยต้องสร้างเงื่อนไขอันชอบธรรมเพื่อน าอ านาจต่อรองกลับคืนมา อันจะน าไปสู่

การสร้างทางเลือกในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งความม่ันคง

ด้านพลังงานของชาติ จึงใคร่ขอเสนอแนวทางในการหาทางออกให้กับประเทศไทยดังต่อไปนี้  

๑.  ให้รัฐบาลเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อ านาจโดยอาศัย

รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๔ มีค าสั่งประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดการประมูลแข่งขันผลตอบแทนสูงสุด

ให้แก่รัฐในการผลิตปิโตรเลียมโดยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเฉพาะแปลงที่มีศักยภาพสูงตามรายงานของ

กระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลในอ่าวไทย ๕ แปลง เพื่อเพิ่มหลักประกันว่าประเทศไทยจะมีการ

ผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันกับเวลาการหมดอายุสัมปทานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. 

๒๕๖๖ ได้แก่ จี ๓/๕๗, จี ๔/๕๗, จี ๕/๕๗ เอ, จี ๕/๕๗ บี และจี ๖/๕๗ ซึ่งจากรายงานของกระทรวง

พลังงานที่ได้แจ้งต่อผู้ที่จะประสงค์รับสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ ว่าด้วยศักยภาพปิโตรเลียมของอ่าว

ไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าทั้ง ๕ แปลงดังกล่าวคาดว่าจะมีน้ ามันรวมทั้งสิ้น ๑๗๙  

 

ล้านบาร์เรล และจะมีก๊าซธรรมชาติ ๑.๒๖ ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หรือประมาณการผลิตก๊าซเฉล่ียอย่าง

น้อยวันละ ๑๒๗ ล้านลูกบาศก์ฟุต ตลอดอายุสัญญาการแบ่งปันผลผลิต ๒๐ ปี  



 

  ๓ 

 

 

 หลังจากนั้นให้มีการประมูลการให้ผลตอบแทนสูงสุดในระบบแบ่งปันผลผลิต เพื่อจัดหาผู้

ประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงผลิตปิโตรเลียมที่ก าลังจะหมดอายุในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

อันได้แก่ หมายเลขบี ๑๐ หมายเลขบี ๑๑ หมายเลขบี ๑๒ และหมายเลขบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ

เอราวัณและข้างเคียง และแปลงผลิตปิโตรเลียมหมายเลขบี ๑๕ หมายเลขบี ๑๖ และหมายเลขบี ๑๗ ใน

แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสัมปทานที่หมดอายุลง

ทุกแปลง แปลงสัมปทานเหล่านี้จะยังคงผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันสูงถึงประมาณ ๒,๑๑๐ ล้านลูกบาศก์

ฟุตต่อวันอยู่เช่นเดิม 

 

๒. ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๔ ตามข้อ ๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลตามข้อ ๑ จะต้อง

ยินยอมปรับปรุงเง่ือนไขของสัญญาสัมปทานเดิมของบริษัทในกลุ่มของตนทุกบริษัท เพื่อให้การผลิต

ด าเนินต่อไปได้โดยไม่ลดผลผลิตหรือขาดตอน ให้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของรัฐโดยปราศจากการครอบครองและการรอนสิทธิใดๆ  ซึ่งจะท าให้รัฐบาลสามารถน า

ทรัพย์สินที่จะได้กลับคืนมาด าเนินการประเมินมูลค่าเพื่อน ามาใช้เป็นสัดส่วนการลงทุนของรัฐบาลในการ

เปิดประมูลในระบบแบ่งปันผลผลิตของแปลงปิโตรเลียมนั้นๆ ได้ รวมทั้งให้รัฐบาลสามารถเข้าไปในพื้นที่

เพื่อรับมอบการโอนถ่ายการผลิตปิโตรเลียมก่อนหมดอายุสัมปทานเพื่อสร้างเง่ือนไขน าอ านาจต่อรอง

กลับคืนมาเป็นของรัฐบาลจากผู้รับสัมปทานรายเดิม ซึ่งภายใต้ข้อเสนอนี้เครือข่ายประชาชนปฏิรูป

พลังงานไทย(คปพ.) ได้เสนอร่างค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ .../๒๕๕๘ เรื่องการจัดหา

ทรัพยากรปิโตรเลียมในราชอาณาจักร มาเพื่อพิจารณาแล้ว(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) 

 

 ทั้งนี้เพื่อให้อ านาจต่อรองกลับมาเป็นของรัฐให้มากที่สุด เห็นควรให้จัดประมูลเฉพาะ ๕ 

แปลงใหม่ที่มีศักยภาพในอ่าวไทยก่อนเป็นล าดับแรก และให้จัดประมูลแปลงปิโตรเลียมในแหล่งบงกช

และเอราวัณที่จะหมดอายุในอีก ๖ - ๗ ปีข้างหน้าเป็นล าดับต่อไป ทั้งนี้เพราะผู้ที่ได้รับสัมปทานในแหล่ง

บงกชและเอราวัณที่ก าลังจะหมดอายุนั้น  ต่างมีแปลงสัมปทานติดกับแปลงปิโตรเลียม ๕ แปลงใหม่

ดังกล่าวทั้งสิ้น จึงท าให้ได้เปรียบในทางธุรกิจมากกว่าผู้ประมูลรายอื่นอยู่แล้ว  

 

 หากผู้รับสัมปทานเหล่านี้สละสิทธิ์ไม่แก้ไขสัญญาสัมปทานเดิม จะท าให้ไม่เพียงแต่สูญเสีย

โอกาสในการเข้าร่วมประมูลใน ๕ แปลงใหม่ที่ติดกับแปลงสัมปทานเดิมของตนเองเท่านั้น แต่จะยังผลท า

ให้ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลในแหล่งบงกชและเอราวัณในล าดับต่อไปอีกด้วย  ซึ่งจะเป็นผลท าให้

อ านาจต่อรองของรัฐสูงขึ้นไปโดยปริยาย 

 

๓.  อาศัยจากการที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สั่งการให้ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด (มหาชน) สั่งการให้ 

บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด (มหาชน) แก้ไขสัญญาให้รัฐบาลสามารถเข้าไปในพื้นที่และถ่ายโอนสิทธิและ

ทรัพย์สินการผลิตปิโตรเลียมให้รัฐบาลก่อนล่วงหน้า ๕ ปี เพื่อเป็นหลักประกันส าหรับการรักษาก าลังการ

ผลิตในแหล่งบงกชให้ได้ตามเดิมประมาณ ๘๗๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยไม่มีผลเสียหายต่อผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้รับสัมปทานรายอื่นๆ ต่อไป  

 

๔. เพื่อให้การเปล่ียนผ่านจากการพึ่งพาพลังงานปิโตรเลียมเป็นหลักไปสู่การพึ่งพา

พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น โดยที่ประเทศไม่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในยามที่การผลิตก๊าซธรรมชาติ

อาจลดลง และเพื่อแก้ไขปัญหานโยบายการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนในช่วงที่ผ่านมาของ

กระทรวงพลังงานซึ่งมีข้อบกพร่องนานาประการ   



 

  ๔ 

 

ไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรม ไม่เกิดการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลที่จะ

สนับสนุนในเทคโนโลยีอันหนึ่งอันใดอย่างไม่มีเหตุผลทางวิชาการรองรับที่สะท้อนความเป็นจริง  ท าให้

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นไป โดยล่าช้าและมีประสิทธิภาพต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เพื่อขจัดปัญหา

ดังกล่าว จึงใคร่ขอเสนอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งก าหนดเป็นนโยบายให้กระทรวงพลังงาน

ปรับปรุงนโยบายอุดหนุนราคาการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนทุกระบบให้เท่ากันหมด และให้ยกเลิกกรอบ

จ ากัดหรือเป้าหมายการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท เพื่อให้เทคโนโลยีพลังงาน

หมุนเวียนประเภทที่มีตน้ทุนถูกทีสุ่ดได้รับการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติและมีการแข่งขันตามกลไกตลาด

เสรีอย่างเต็มที่ โดยเสนอก าหนดให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(ADDER) ทุกระบบเริ่มต้นจาก ๑.๕๐ บาท

ต่อหน่วยไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  ซึ่งราคาดังกล่าวนี้จะไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไปแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ทั้งนี้โดยค านึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคัญ 

  

   เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) เห็นว่า หากพิจารณาปัจจัยเชิงพื้นที่ 

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนพลังงานปิโตรเลียมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เพียงแค่พลังงานจากชีวมวลอย่างเดียวก็สามารถทดแทนพลังงานปิโตรเลียม

ได้ถึง ๔๐,๐๐๐ เมกกะวัตต์ เทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติ ๘,๗๖๗  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ใกล้เคียงกับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  และเพียงพอกับการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยไม่ต้อง

พึ่งพาการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ที่จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ และสร้างความ

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างรุนแรงอีกต่อไป 

 

๕. เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนในด้านพลังงาน จึง มีความ

จ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม โดยมีเจตนารมณ์ให้การผลิตและจ าหน่ายปิโตรเลียมมีความ

โปร่งใส ชอบธรรมและเป็นธรรมแก่ประชาชนในการใช้พลังงาน รวมทั้งท าให้เกิดความม่ันคงด้าน

พลังงานของชาติ แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ

เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม พ.ศ....  ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งร่างกฎหมาย

ทั้ง ๒ ฉบับนี้ได้จัดท าอย่างเร่งรีบ และเกิดขึ้นก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดย

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ

พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การกระท าดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นว่าร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ของกระทรวงพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี

นั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดความโปร่งใส และขาดความจริงใจในการปฏิรูปพลังงานให้

เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีข้อบกพร่องหลายประการที่อาจจะท าให้ประเทศชาติและ

ประชาชนเสียหาย   ซึ่งขัดแย้งกับการเกษียณหนังสือของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ได้แจ้งให้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) ทราบว่า “ขอให้ประชาชน

เชื่อม่ันในความโปร่งใสและเป็นธรรม” 

 

 บัดนี้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติ การ

ประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ.... (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของภาค

ประชาชน และสอดคล้องกับเอกสาร กรอบความเห็นร่วมปฏิรูประเทศไทย ด้านพลังงาน จัดท าโดย

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในนามคณะท างานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ของ 

คสช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ 

ประกอบกิจการปิโตรเลียม ฉบับใหม่ ของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) เพื่อน าร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไปประกบเปรียบเทียบ กับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงาน 

โดยการท าประชาพิจารณ์ แล้วส่งต่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตราเป็น



 

  ๕ 

 

พระราชบัญญัติฉบับใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติ ประกอบกิจการปิโตรเลียม ของเครือข่าย

ประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) ได้ยึดหลักในการสร้างเสถียรภาพ ความม่ันคงทางพลังงานของ

ประเทศ และสร้างความม่ันใจแก่นักลงทุนเป็นส าคัญ คือ 

 ๕.๑ เป็นกฎหมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ า(หมายถึง การส ารวจและการผลิต)  กลางน้ า

(หมายถึง การขนส่งและเก็บรักษา โรงแยกก๊าซ โรงกล่ันน้ ามัน)  ไปจนถึงปลายน้ า(หมายถึง การ

จ าหน่ายให้แก่ประชาชน) เพื่อให้การท าธุรกิจปิโตรเลียมทุกขั้นตอนมีความพร้อมส าหรับการค้าระหว่าง

ประเทศมากขึ้นส าหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ๕.๒ เปิดให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตและการจ้างผลิต โดยมี

กติกาในการท างานที่มีความรัดกุมมากขึ้น และเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันโดยกลไกตลาดเสรี

อย่างเต็มที่ 

 ๕.๓ ให้มีการจัดตั้งบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติเพื่อดูแลจัดการผลประโยชน์ของประเทศ

และประชาชนในเรื่องปิโตรเลียมอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๕.๔ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การก ากับ ตลอดจน

การจัดการผลประโยชน์ของประเทศ 

 ๕.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการประกอบ

กิจการปิโตรเลียมอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๕.๖ จัดให้มีระบบการดูแลเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ

ปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม  

  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) มีความเชื่อม่ันว่า หาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

เห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยจะไม่เข้าสู่สภาวการณ์ขาดแคลนพลังงาน และยัง

สามารถท าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนสามารถสร้างการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่โปร่งใส และสร้างความม่ันคงทางพลังงานแก่ประเทศ

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมไดอ้ย่างแท้จริง 

๖. ตามที่เครือข่ายประชาชนปฏริูปพลังงานไทย(คปพ.) ได้ท าหนังสือยื่นข้อเสนอถึง ฯพณฯ

นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น 

เม่ือได้ตรวจสอบและติดตามผล พบว่ายังมิได้มีการตอบสนองตามข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมแต่ประการ

ใด จึงขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แสดงความจริงใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันใน

ความโปร่งใสและเป็นธรรม ได้โปรดพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการตามข้อ ๑. – ๖. ต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

เครือขา่ยประชาชนปฏิรปูพลังงานไทย 

 

 

ติดต่อประสานงาน : นายปานเทพ พวัพงษพ์ันธ ์ 

โทรศัพท ์ ๐๘๑-๔๐๑-๘๙๔๕  โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๑๗๐๘ 

อีเมล์      parnthep.p@gmail.com 
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