แถลงการณ์

สภาปฏิรูปพลังงานไทย เครื อข่ายประชาชนเจ้าของประเทศ

โทร 0863671004 0890164450 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
กรอบการปฏิ รปู ”นางััาพ“
1.หยุดให้สัมปทาน ครั้งที่ 11
1 ที่ใช้อา้ งอิงราคาก๊าซ นซ้ามัน ตามราคาตลาดโลก .ยกเลิกมติ ครม.หยุดการขึ้นราคาแก๊สทุกชนิด ปฏิรูปราคาแก๊ส
และนซ้ามันทุกชนิด ให้อยูใ่ นราคาทีส่ ะท้ อนต้ นทุนจริง
3 ลดราคานซ้ามันเบนซิ น และก๊าซโซฮอลล์ ลงทันที5-7 บาทต่อลิตร หยุดขึ้นราคาก๊าซ หุ งต้ม
4 จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานแห่งชาติข้ ึน โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีสัดส่ วนของภาคประชาชน กึ่ง
หนึ่งของจซานวนคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อจัดทซานโยบายและแผนการปฏิรูปพลังงานของประเทศ ในทุกด้าน ให้
เป็ นธรรม และแก้ไข พ.ร.บ.ปิ โตรเลียมให้สัดส่ วนสัมปทานมากกว่า 80% ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบ
ปริ มาณการขุดเจาะ และการบริ หารจัดการ และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
85 67 66(4) 78
5 หยุดเอาเงินกองทุนนซ้ามันไปชดเชยให้ปตท. และโรงกลัน่ เนื่องจาก เป็ นต้นทุนเทียม และเป็ นการค้ากซาไรเกินควร
6ยกเลิก พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสซาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และแก้ไข พศ 2550 ฉบับ
5,6 ที่อนุญาตให้ ข้าราชการจากกระทรวงพลังงานไปเป็ น บอร์ ด หรื อ ผูบ้ ริ หาร ปตทและบริ ษทั ลูก .

.7ยกเลิกการผูกขาดซื้ อขาย ก๊าซ นซ้ามัน โดยบริ ษทั ปตท .
8 ยกเลิกการผูกขาดขายไฟฟ้ าโดย กฟผ .
9 สร้างกองทุนสวัสดิการประชาชนจากปิ โตรเลี่ยม เพื่อให้การศึกษา เยาวชนถึงปริ ญญาตรี ฟรี สวัสดิการ แก่คน
ยากจน แก้ไขปั ญหาหนี้สินนอกระบบ

คณะกรรมการ สภาปฏิรูปพลังงานไทย ประกอบด้วย
1 ผศ วิวฒั น์ชยั กุลมาตย์
2 นายบรรยงค์ อัมพรตระกูล
3 มล .กรกสิ วฒั น์ เกษมศรี
4 พท.รัฐเขต แจ้งจซารัส
6 นาย กฤษฎา บุนนาค
7 นาย ไชยนิรันทร์ พยอมแย้ม
8 นอ .วินยั เสวกวิ
9 นาย อิฐบูรณ์ อ้นวงษา
9 พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ เลขานุการ

แถลงการณ์ เครื อข่ายประชาชนปกป้ องประเทศ ข้อเรี ยกร้อง ประชาชนต้องได้ประโยชน์
ประเทศชาติ ประชาชน ควรได้อะไร รัฐต้องแก้ไขอะไร ประชาชนควรเรี ยกร้องอะไร
1 หยุดทุกสื่ อที่สร้างความแตกแยก หยุดให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ทุกแกนนซาทุกกลุ่ม
2 หยุดการให้ร้าย สถาบัน พระมหากษัตริ ยจ์ ากทุกกลุ่มทุกเว็บ ให้ปราบจริ งจัง หากเกิดขึ้นอีกนายและรัฐบาลต้อง
รับผิดชอบ
3 รัฐบาลต้องยกเลิก การแก้ไข รัฐธรรมนูญ 190
4 รัฐต้อง แถลงการณ์ไม่ยอมรับอซานาจศาลโลก
5 ตั้งสภาประชาชน ปฏิรูปประเทศไทย โดยประชาชน ไม่ใช่นกั การเมือง จะเรี ยกว่าอะไรก็แล้วแต่ ได้แก่

5.1 ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน แก้ไข
5.1.1 ขอให้ลดราคานซ้ามันเบนซิ นลง 10 บาทต่อลิตร และก๊าซโซฮอลล์5บาทต่อลิตร
5.1.2 ขอให้รัฐบาลหยุดการขึ้นราคา LPG และนซ้ามัน
5.1.3 ขอให้รัฐบาลยกเลิกมติครม.ที่ให้อา้ งอิงราคาก๊าซ และนซ้ามัน ให้ใช้ตน้ ทุนไทย และมีกรรมการสามฝ่ าย ตั้งราคา
เหมือนค่าโดยสารรถยนต์
5.1.4 ขอให้รัฐบาลหยุดเลือก ปฏิบตั ิ โดยให้ ภาคปิ โตรเคมีจ่ายเงินเข้าของทุนนซ้ามันฯ ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรม
อื่น คือ 12 บาท/กก. ซึ่ งปั จจุบนั จ่ายที่1บาทต่อ กก.
5.1.5. ให้จดั ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานแห่งชาติข้ ึน โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีสัดส่ วนของภาค
ประชาชน กึ่งหนึ่งของจซานวนคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อจัดทซานโยบายและแผนการปฏิรูปพลังงานของประเทศ ใน
ทุกด้าน ให้เป็ นธรรม
5.1.6 แก้ไข พ.ร.บ.ปิ โตรเลียมให้สัดส่ วนสัมปทานมากกว่า 80% และให้ประชาชนร่ วมบริ หาร และตรวจสอบ
ปริ มาณขุดเจาะ จากแหล่งพลังงาน
5.1. 7 ขอให้หยุดเอาเงินกองทุนนซ้ามันไปชดเชยให้ปตท. และโรงกลัน่ เนื่ องจาก
เป็ นต้นทุนเทียม และเป็ นการค้ากซาไรเกินควร
5.2 ตั้งกรรมการปฏิรูปสื่ อ
5.3 ตั้งกรรมการปฏิรูปการศึกษา
5.4 ตั้งกรรมการปฏิรูป องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม ศาล ตซารวจ อัยการ DSI
5.5 อันนี้สาซ คัญสุ ด หากยุบสภา แล้วเลือกตั้งใหม่ ไม่แก้ไขปั ญหา แต่ปัญหาจะวนเวียนไม่รู้จบสิ้ น คือต้องตั้ง
กรรมการแก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้งให้ใช้เงินน้อยๆ มีเครื อข่ายประชาชนตรวจสอบ
ทั้งหมดต้องให้ประชาชนเสนอชื่อ ไม่ใช่รัฐกซาหนด
และรับฟังความเห็นทุกส่ วน
5.6 ตั้งคณะกรรมการปราบทุจริ ต ยาเสพติด
5.7 ตั้งกรรมการแก้ไขปั ญหาสามจังหวัดภาคใต้
หมายเหตุ การตั้งกรรมการต้องมีส่วนร่ วมของประชาชน และ กซาหนดกรอบเวลา ให้เสร็ จสิ้ นเช่นภายในสามเดือน
หกเดือน และห้ามปิ ดกั้นทุกสี เสื้ อ
6 เลิกคิดนซาทักษิณกลับบ้าน โดยวิธีพิเศษ

ทั้งหมดจะช่วยให้ชาติเดินหน้าได้ ไม่นองเลือด ชาติจะพัฒนาไปข้างหน้า

เลิกคิดการกอบโกย ผลประโยชน์แอบแฝงทั้งหมด ไม่วา่ ชายแดนเขมร แหล่งพลังงาน

