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กพช. เปิดเสรกีา๊ซธรรมชาติ

กพช. เดินหนาเปดเสรีกาซธรรมชาติ เตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลอง กับแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟา พรอมทั้งไดทบทวนโครงสรางคาไฟฟาใหมเพื่อใชในป 64-68 (ภาคประชาชน)

              วันท่ี 1 เมษายน 2564 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงขาวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม ท่ีประชุม ได
พิจารณาวาระและเห็นชอบนโยบายสําคัญ สรุปไดดังน้ี

              ดานกาซธรรมชาติ

1)เห็นชอบ แนวทางการสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติ ระยะที่ 2 แบงออก 2 กลุม คือ
                        1.1 กลุมที่อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามแนวทางที่คณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. กําหนด (Regulated Market) ซ่ึงประกอบดวย ผูใชกาซธรรมชาติจาก
Old Supply และ Shipper ที่จัดหา LNG เพ่ือนํามาใชกับภาคไฟฟาที่ขายเขาระบบ
                        1.2 กลุมที่จัดหา LNG เพ่ือใชกับโรงไฟฟาท่ีไมไดขายไฟฟาเขาระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง
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(Partially Regulated Market) ดังนี้

                     Regulated Market

                         • ผูใชกาซธรรมชาติจาก Old Supply โดยมอบหมายให ปตท. บริหารจัดการ Old Supply ซ่ึงประกอบดวย
กาซธรรมชาติจากแหลงในประเทศ (รวมพื้นที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย : JDA) แหลงจากเมียนมา และ LNG ที่นําเขาสัญญา
เดิม (5.2 ลานตัน/ป) รวมทั้งกําหนดใหกาซในอาวไทยตองนํามาใชในโรงแยกกาซกอน และให ปตท. เปดประมูล LNG Spot

Flexible ราคาถูกกวา Pool Gas ภายใตกํากับ ของ กกพ. ทั้งดานปริมาณและเงื่อนไข
                         • การกําหนดหลักเกณฑสัญญาซ้ือขายกาซจาก Old Demand (ลูกคาอุตสาหกรรม, NGV, IPPs, SPPs,

VSPPs และ กฟผ.) ใหขายกาซใหแกผูใชกาซตามสัญญาและเง่ือนไขเดิม (Pool Gas) และใหศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟา
แหงชาติ (National Control Center: NCC) สั่งเดินเคร่ืองโรงไฟฟาตามวิธีการปจจุบัน (must run, must take และ merit

order)

                         • Shipper รายใหม จัดหา LNG ใหกับโรงไฟฟาที่ขายเขาระบบ โดยจัดหา LNG ที่เปน New Supply นอก
เหนือจาก Old Supply ภายใตการกํากับของ กกพ. ตามเง่ือนไขที่ กบง./กพช.กําหนด สัญญาระยะยาว เปนไปตามหลักเกณฑ
LNG Benchmark และ กบง. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการดําเนินการสัญญา Spot ใหไมเกินราคา JKM adjust by

freight cost* ภายใตการกํากับของ กกพ. ทั้งดานปริมาณและชวงเวลา และให NCC ส่ังเดินเครื่องโรงไฟฟาตาม heat rate

และสงผานราคาเชื้อเพลิงเขาคาไฟฟาท้ังหมด
                         • ดานโครงสรางราคากาซใหเปนไปตาม กบง./กพช. กําหนด ประกอบดวย ราคาเน้ือกาซ คาบริการสถานี
LNG คาบริการในการจัดหาและคาสงกาซ อัตราคาผานทอกาซ และอัตราคาผานทอกาซสําหรับ Shipper รายใหม ใหคํานวณ
เฉพาะคาผานทอบนบกเทานั้น
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                     Partially regulated market

                         • Shipper รายใหม จัดหา LNG ใหกับโรงไฟฟาตนเองหรือใชในภาคอุตสาหกรรม โดยจัดหา LNG ที่เปน
New Supply นอกเหนือจาก Old Supply ภายใตการกํากับของ กกพ. ดานปริมาณและคุณภาพการใหบริการ
                         • การดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติ ระยะท่ี 2 กําหนดให LNG

Terminal และทอสงกาซฯ เปดใหบุคคลท่ี 3 เขามาใชและเช่ือมตอได และกําหนดให ปตท. แยกธุรกิจทอเปน TSO เปน
นิติบุคคล ใหแลวเสร็จภายใน 15 เดือน เมื่อไดขอยุติเร่ืองการแบงแยกทรัพยสินของ ปตท. แลว รวมถึงให ปตท. ทําหนาที่ใน
การควบคุมคุณภาพกาซธรรมชาติและแยกกาซธรรมชาติ และมอบหมายใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) และ ปตท. กําหนด
ปริมาณการนําเขา LNG ภายใตการกํากับของ กกพ. และให กกพ. บริหารความสามารถของ LNG Terminal และทบทวนความ
เหมาะสมของ TPA Regime และ TPA Code

                         • ทั้งน้ี ให กกพ. เปนผูทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการพิจารณาการดําเนินงานใหเปนไปตามรูปแบบการ
สงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติ ระยะที่ 2

กพช. เปิดเสรกีา๊ซธรรมชาติ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/16730...

5 จาก 8 11/04/64 9:42



 2. เห็นชอบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกาซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟาตามแผน PDP 2018

(Rev.1) จากศักยภาพของโครงขายระบบทอสงกาซฯ และ LNG Terminal ท้ังที่มีอยูและท่ีอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม
โดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐานฯ เพื่อรองรับโรงไฟฟาในเขตนครหลวง 5,420 MW โดยให กฟผ. ปรับรูปแบบการลงทุนจาก
โครงการ FSRU ในพื้นที่อาวไทยตอนบน (F-1) ตามมติ ครม.เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2560 เปนรวมลงทุนกับ ปตท. สัดสวน 50 :

50 ในโครงการ LNG Receiving Terminal (แหงท่ี 2) ต.หนองแฟบ จ. ระยอง ขนาด 7.5 MTPA และเห็นชอบให ปตท. เปนผู
ดําเนินการโครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟาพระนครใตเพื่อรองรับโรงไฟฟาตามแผน
PDP2018 (Rev.1) และยกเลิกสถานีเพิ่มความดันกาซฯ (Compressor) บนระบบทอสงราชบุรี-วังนอย และโครงการสถานีเพิ่ม
ความดันกาซฯ (Compressor) กลางทาง บนระบบทอสง บนบกเสนที่ 5

 3. รับทราบการสงออกเที่ยวเรือ LNG (Reloading) สําหรับสัญญาระยะยาวของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โดยมอบหมายให กกพ. ดําเนินการนํารายไดจากการสงออก LNG (Reloading) สงภาครัฐประมาณ 580 ลานบาท ไปลดราคา
คากาซธรรมชาติ และเห็นชอบหลักเกณฑการสงออกเที่ยวเรือสําหรับสัญญาระยะยาวของ ปตท. ซึ่งมี หลักเกณฑดานปริมาณ
ให ปตท. สามารถดําเนินการสงออก LNG ได โดยตองไมกระทบตอความตองการใชกาซฯ ของประเทศ (ปริมาณสํารอง LNG

หลังจากการสูบถายอยางนอย 1 ถัง) และ หลักเกณฑดานราคา ในกรณีที่ ปตท. สงออก LNG ภายใตสัญญาระยะยาว โดย
ปตท. จะนําสงรายไดระหวางราคาขาย LNG จริง กับราคา Pool LNG เฉลี่ยรายเดือน หลังหักคาใชจายที่เก่ียวของใหกับภาค
รัฐ
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Read 178 times

ทวตี

                     ดานไฟฟา
                         • เห็นชอบนโยบายการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา ป พ.ศ. 2564

– 2568 และกรอบแนวทางการจัดทําโครงสรางอัตราคาไฟ เพื่อให กกพ. ไปจัดทํารายละเอียดในการกํากับดูแลและกําหนด
อัตราคาไฟฟาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพื่อใหการกําหนดอัตราคาไฟฟาสะทอนตน
ทุนในการใหบริการของกิจการไฟฟาอยางเหมาะสมและเปนธรรมตอทั้งผูรับใบอนุญาตและผูใชไฟฟาทุกกลุม เพื่อใหโครง
สรางอัตราคาไฟฟาสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงบริบทของอุตสาหกรรมไฟฟา อันเกิดจากนโยบายและยุทธศาสตรของ
ประเทศ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยี ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อใหโครง
สรางอัตราคาไฟฟามีความเก้ือหนุนตอการรักษาประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาของประเทศโดย
รวม
                         • ทั้งน้ี การปรับปรุงอัตราคาไฟฟา โดยใหสะทอนรายไดท่ีพึงไดรับ (Allowed revenue) ซ่ึงคิดจากตนทุนและ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของแตละประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาแยกออกจากกัน และคํานึงถึงตนทุนในการรักษา
เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟา โดยเทียบเคียงกับหลักการในการใหบริการเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟา
(Ancillary service) เพื่อใหรายรับที่เรียกเก็บจากผูสรางความผันผวนตอระบบไฟฟามีความสมดุลกับคาใชจายในการเสริม
สรางความมั่นคงในระบบไฟฟา และกระจายภาระคาใชจายดังกลาวไปยังผูมีสวนเก่ียวของอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยไม
ควรเปนการเพ่ิมภาระกับผูใชไฟฟาเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาไฟฟาภายใตบริบทเดิม และโครงสรางอัตราขายปลีก ไดกําหนด
ใหมีการอุดหนุนอัตราคาไฟฟาของกลุมผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยโดยเฉพาะบานอยูอาศัยที่มีรายไดนอย โดยใหมีการ
พิจารณาคุณสมบัติผูที่สมควรไดรับการชวยเหลือบนพ้ืนฐานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)

แทนปริมาณการใชไฟฟาเพียงอยางเดียว และควรกําหนดใหโครงสรางอัตราคาไฟฟาของผูใชไฟฟากลุมอ่ืนๆ ใหใกลเคียงกับ
ตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal Cost)

                         *สวนตางคาขนสงจากประเทศผูคาตนทาง สงมอบที่ประเทศญี่ปุนกับที่ประเทศไทย (JKM adjust by freight

cost)
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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

กระทรวงพลังงาน
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