
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

อิฐบูลย์    อ้นวงษา  
มุลนิธิ คุ้มครองผู้บริโภค  



เวทีประชาเสวนา(Citizen Dialog)   ครั้งที่ ๔ 

สานปญัญา สู้ปัญหาพลังงาน 

อาทิตย์ที่ ๒๓ ก.ย.นี้ เวลาบ่ายโมง 

ตอน “เจาะผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการพลังงาน” 
ร่วมพูดคุยกับ... 

•อ.นพนันท์ วรรณเทพสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ท าวิจัยขุมอ านาจเครือข่าย
ข้าราชการในธุรกิจพลังงานไทย 

จัดโดย คณะอนกุรรมาธกิารเสริมสรา้งธรรมาภบิาลด้านพลังงาน ภายใต้คณะกรรมาธกิารศกึษา  
ตรวจสอบเรือ่งการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภบิาล วุฒสิภา 
ร่วมกับ เครอืข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และ เครอืข่ายประชาชน 

วันอาทิตยท์ี่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร ช้ัน ๔ ห้อง ๔๐๑ 
(ตรงขา้มมาบญุครอง ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแหง่ชาติ) 

•ร่วมถ่ายรูปท าบัตรสมาชิก คนไทย “สู”้ โกงพลงังาน 
•รับสต๊ิกเกอร์ ติดฝาถงัน้ ามนั ฟรี 

เจอกัน 
บ่าย โมง 
วันอาทิตย ์

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 

๐๘๙-๔๕๕-๒๗๑๐ 



ก๊าซไทย 
หายไปไหน ? 

รายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก.พลังงาน ปี 54 
แจ้งไทยผลิตก๊าซได้  2,729.8 ล้านลบ.ฟุต/วัน(ลดลง) 

รายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ก.พลังงาน ปี 54  

แจ้งไทยผลิตก๊าซได้ 3,577 ล้านลบ.ฟุต/วัน(เพ่ิมขึ้น) 

นายทรงภพ พลจันทร์ ให้ข่าวสื่อว่า ปี 54 
ไทยผลิตก๊าซได้ 2,528 ล้านลบ.ฟุต/วัน 
และปี 55 ผลติได้ 3,599 ล้านลบ.ฟุต/วัน 

ก๊าซหายไปจากรายงาน 
850 ล้านลบ.ฟุต/วัน ? 



การ์ตูนมันบอกว่าเราใช้เยอะ 

ต้องน าเข้า LNG/ด 

ต้องเสยีเงนิน าเข้า  
LNG ปีละแสนล้าน 

แต่การ์ตูนมันไม่บอกเราเรื่องนี ้

ที่มา: รายงานประจ าป ี2554 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  น.87 



แหล่งปิโตรเลียมในทะเลไทย 

ไม่พบ 
173 
หลุม 

(20%) 

เจาะส ารวจ
ทั้งหมด 

852  หลุม 

จ านวนหลุมส ารวจปิโตรเลียม ในแหล่งในทะเลของไทย 
ตั้งแต่ปี 2515-2554 

ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

มีใครบางคนบอกว่า 
แหล่งปิโตรเลียม

ในไทย 
ขุดเจาะยาก 
ขุด 10 หลุม
ได้แค่ 1 หลุม 

 

พบ 
ปิโตรเลียม 

679  หลุม  
(80%) 

•ก๊าซ  495 หลุม     (73%) 
•คอนเดนเสท  97 หลมุ (14%) 
•น้ ามัน  87 หลุม  (13%) 



ไม่พบ 
57 หลุม 
(1%) 

หลุมพัฒนาในทะเล 
 
การขุดเจาะหลุม
พัฒนาเป็นการขุด
เจาะขั้นตอนสุดท้าย
เพื่อการผลิต
ปิโตรเลียมจ าหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ 

พบปิโตรเลยีม 

4,757
หลุม  

(99%) 

•ก๊าซ  3,197 หลุม  (67%) 
•คอนเดนเสท  1,365 หลุม (29%) 
•น้ ามันดิบ  195 หลุม  (4%) 

แหล่งปิโตรเลียมในทะเลไทย 

เจาะทั้งหมด 
4,814 
หลุม 

จ านวนหลุมพัฒนาปิโตรเลียม ในแหล่งในทะเลของไทย 
ตั้งแต่ปี 2515-2554 

ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 



จ านวนหลุมขุดเจาะ 
ส ารวจปิโตรเลียมบนบก 

 

แหล่งปิโตรเลียมบนบกของไทย 

ไม่พบ 
117หลุม 
(38%) 

เจาะส ารวจ
ทั้งหมด 

306  หลุม 

จ านวนหลุมส ารวจปิโตรเลียม ในแหล่งบนบกของไทย 
ตั้งแต่ปี 2515-2554 

ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

พบ 
ปิโตรเลียม 

189  หลุม  
(62%) 

•น้ ามัน 146 หลุม (77%) 
•ก๊าซ  25 หลุม     (13%) 
•คอนเดนเสท  18 หลมุ (10%) 



จ านวนหลุมพัฒนา
บนบก 

 
การขุดเจาะหลุมพัฒนา
เป็นการขุดเจาะขั้นตอน
สุดท้ายเพื่อการผลิต
ปิโตรเลียมจ าหน่ายใน
เชิงพาณิชย์ 

 

แหล่งปิโตรเลียมบนบกของไทย 

ไม่พบ 
31 หลุม 
(5%) 

เจาะ
ทั้งหมด 

672 หลุม 

จ านวนหลุมพัฒนาปิโตรเลียม ในแหล่งบนบกของไทย 
ตั้งแต่ปี 2515-2554 

ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

พบ 
ปิโตรเลียม 
641หลุม  
(95%) 

•น้ ามัน 476 หลุม (74%) 
•คอนเดนเสท 152 หลุม (24%) 
•ก๊าซ  13 หลุม     (2%) 



 เจาะผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในกิจการพลังงาน 



การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  คืออะไร 

• คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไดต้กอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรปูแบบต่างๆตามที่
กฎหมายบญัญัติห้ามไว้ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นยังได้เข้าไปพิจารณาด าเนินการใน
กิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพื่อ
ประโยชนข์องรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไป
แอบแฝง หรอืไดน้ าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ ซึ่งรวมถึงการ
น าเอาการมีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือการมีผลประโยชน์แอบแฝง หรือการน า
ความสัมพันธ์ส่วนตน เข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ เช่น การบริหารงาน
ภาครัฐหรือในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐแลว้ การพิจารณาด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ที่เป็นงานในอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การ
ด าเนินการที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นการกระท าทีข่ัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม 
 



พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  ม.๑๐๐ 

•  (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ
ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
อ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (๒) เป็นหุน้ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุน้ส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็น
คู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่เปน็ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือด าเนินคด ี
 



พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  ม.๑๐๐ 

•  (๓) รับสัมปทานหรือคงถอืไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หนว่ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น อนัมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุน้ส่วนหรอืผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือ เขา้เป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 



พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  ม.๑๐๐ 

•  (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยูห่รือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 



พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  ม.๑๐๐ 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคับกับคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามวรรคสอง โดยใหถ้ือว่าการด าเนินกิจการของคู่
สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรฐั 

 



การเปิดช่องกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกรรมการในบริษทั
ธุรกิจพลังงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจได้ 

• พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เพิ่ม (๙) 

• “(๙) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุน้ 
เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวสิาหกจินั้นมอบหมายให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอืน่ในนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจนัน้เป็นผู้ถือหุ้น” 



การเปิดชอ่งกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรฐัเป็นกรรมการ
ในบริษัทธุรกิจพลังงานที่ไม่ใชร่ัฐวิสาหกิจได้ 

• พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เพิ่มความตอ่ไปนี้เป็น (๑๐) 
ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

• “(๑๐) ไม่เป็นกรรมการ หรอืผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ
มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์
ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแตเ่ป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของ
รัฐวิสาหกิจนัน้” 

 



ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔  
หน่วย  : บาท  

ชื่อ - นามสกุล โบนัส 
เบี้ยประชุม

กรรมการฯ (รวม
เบี้ยรายเดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าเบี้ย
ประชุม 

รวมค่าตอบแทน 

 
นายณอคณุ สิทธิพงศ ์ 

ปลัดกระทรวงพลงังาน 

๒,๒๒๓,๒๘๗.

๖๗ 

๔๓๙,๙๑๙.๓
๕ 

๙๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๒๙,๙๑๙.๓

๕ 

๒,๗๕๓,๒๐๗
.๐๒ 

 
นายสุรพล  นิติไกรพจน์ 

อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร ์
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๔,๐๐๐.๐
๐ 

๗๓๔,๐๐๐.๐
๐ 

๒,๗๓๔,๐๐๐.

๐๐ 

 
นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 

กรมวังผู้ใหญ่ ส านักพระราชวัง 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๘๖,๐๐๐.๐
๐ 

๘๘๖,๐๐๐.๐
๐ 

๒,๘๘๖,๐๐๐.

๐๐ 

 

นางเบญจา  หลุยเจริญ 

อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต 

รองประธานกรรมการ  บริษัท 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ – 
๗๐๐,๐๐๐.๐

๐ 

๒,๗๐๐,๐๐๐.๐
๐ 

 

นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา 
อธิบดีกรมพัฒนาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๗๒๐,๐๐๐.๐

๐ 

๕๗,๕๐๐.๐
๐ 

๗๗๗,๕๐๐.

๐๐ 

๒,๗๗๗,๕๐๐.

๐๐ 

 
นายจุลสิงห์ วสันตสงิห ์

อัยการสงูสุด 

๑,๔๐๒,๗๓๙.๗
๓ 

๖๒๑,๐๐๐.๐
๐ 

๒๐๖,๒๕๐.

๐๐ 

๘๒๗,๒๕๐.

๐๐ 

๒,๒๒๙,๙๘๙.

๗๓ 

ที่มา : แบบ ๕๖-๑ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔ 



ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔  
หน่วย  : บาท  

ช่ือ - นามสกุล โบนัส 
เบี้ยประชุม

กรรมการฯ (รวมเบี้ย
รายเดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯเฉพาะ

เรื่อง 
รวมค่าเบี้ยประชุม รวมค่าตอบแทน 

 

นายอาคม เติมพทิยาไพสิฐ 

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)  

๔๔๙,๓๑๕.๐๗ ๑๓๕,๓๒๒.๕๘ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๓๒๒.๕๘ ๕๙๙,๖๓๗.๖๕ 

 

นายวรุณเทพ วชัราภรณ ์

ผู้ช่วยกรรมการผูอ้ านวยการ ส านักรอง
ประธานกรรมการบริษทัแอดวานซ์ อิน
โฟร ์เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 

๔๔๙,๓๑๕.๐๗ ๑๔๐,๓๒๒.๕๘ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๖๔,๓๒๒.๕๘ ๖๑๓,๖๓๗.๖๕ 

 

นายไกรฤทธิ ์ อุชุกานนท์ชยั 

ประธานกรรมการ บริษทัหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

ประธานกรรมการกลุ่มบรษิทั วี.กรุ๊ป 

ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 

๔๔๙,๓๑๕.๐๗ ๑๗๐,๓๒๒.๕๘ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๓๐,๓๒๒.๕

๘ 
๖๗๙,๖๓๗.๖๕ 

 
นายจิตรพงษ์  กว้างสขุสถิต 
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด  

๓๗๒,๖๐๒.๗๔ ๑๒๖,๗๗๔.๑๙ – ๑๒๖,๗๗๔.๑๙ ๔๙๙,๓๗๖.๙๓ 

 

นายมนตรี  โสตางกูร  

กรรมการผู้จัดการ บรษิัท เพรสทิจ 

ไดเรคท์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

๓๑๗,๘๐๘.๒๒ ๙๗,๐๐๐.๐๐ – ๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๑๔,๘๐๘.๒๒ 
ที่มา : แบบ ๕๖-๑ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔ 



ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔  
หน่วย  : บาท  

ชื่อ - นามสกุล โบนัส 
เบี้ยประชุม

กรรมการฯ (รวม
เบี้ยรายเดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าเบี้ย
ประชุม 

รวมค่าตอบแทน 

 

พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต 

ที่ปรึกษา ผอ.ททบ.๕/ที่ปรึกษาเลขานุการ 
รมว.กลาโหมและเตรียมทหาร รุ่น ๑๐(ตท.
๑๐)  

๓๑๗,๘๐๘.๒๒ ๙๗,๐๐๐.๐๐ – ๙๗,๐๐๐.๐๐ 
๔๑๔,๘๐๘.๒

๒ 

 

พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต 

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิ
การ ประจ ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  อดตี ผบ.

พล.๑ รอ. และเตรียมทหาร รุ่น 

๑๐(ตท.๑๐)  

๒๐๒,๗๓๙.๗
๒ 

๕๖,๐๐๐.๐๐ – ๕๖,๐๐๐.๐๐ 
๒๕๘,๗๓๙.๗

๒ 

 
นายสีหศกัดิ์  พวงเกตแุก้ว 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
๔๙,๓๑๕.๐๗ ๘,๗๐๙.๖๘ – ๘,๗๐๙.๖๘ ๕๘,๐๒๔.๗๕ 

 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

๖๑๙,๑๗๘.๐๘ 
๒๑๑,๐๐๐.๐

๐ 

๔๘,๐๐๐.๐
๐ 

๒๕๙,๐๐๐.๐
๐ 

๘๗๘,๑๗๘.๐
๘ 

ที่มา : แบบ ๕๖-๑ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔ 



ตารางสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี ๒๕๕๒ – ปี ๒๕๕๔ 
(หน่วย : บาท) 

ค่าตอบ
แทน 

ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
จ านวน
ราย 

จ านวนเงิน 
จ านวน
ราย 

จ านวนเงิน 
จ านว
นราย 

จ านวนเงิน 

เงินเบี้ย
ประชุม 

๑๕ ๑๐,๘๖๓,๘๗๙.๐๓ ๑๕ ๑๑,๓๙๘,๒๑๓.๗๑ 
๑๕ ๑๑,๓๕๕,๓๙๙.๗๖ 

โบนัส
รวม 

๑๕ ๒๙,๑๗๓,๙๗๒.๖๒ ๑๕ ๒๙,๖๕๗,๕๓๔.๒๔ 
๑๕ ๒๘,๘๐๒,๗๓๙.๗๓ 

รวม ๔๐,๐๓๗,๘๕๑.๖๕ ๔๑,๐๕๕,๗๔๗.๙๕ ๔๐,๑๕๘,๑๓๙.๔๙ 

ที่มา : แบบ ๕๖-๑ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔ 



นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์(ไม่รวมเงินเดือน โบนัส ในต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการของบมจ ปตท. และผลประโยชน์ที่ได้จากสิทธิในการซื้อหุ้น 

ปตท.และบริษัทในเครือต่ ากว่าราคาตลาดอีกนับร้อยล้านบาท) 
 

บทบาทภาคธุรกิจ 

ผลตอบแทนเฉพาะจากการเป็นกรรมการในบริษัทต่าง ๆ ในป ี

๒๕๕๑ (บาท) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

/เบ้ียประชุม 

เงินโบนัส รวม 

กรรมการและเลขานุการ บริษัท ปตท.

จ ากัด(มหาชน) 

๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๒,๔๐๖,๘๘๐.๔๐ 

กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด 

(มหาชน) (PTTCH) 

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐,๕๓๔.๒๐ ๔,๒๘๐,๕๓๔.๒๐ 

กรรมการ บริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

(PTTEP) 

๙๙๐,๖๒๕.๐๐  ๒,๒๑๙,๒๖๔.๐๕  ๓,๒๐๙,๘๘๙.๐๕  

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด ๑๐๒๐๐๐๐ ๐๐ ๓๘๕๙๗๗๘๙๙ ๔๘๗๙๗๗๘๙๙ 

ที่มา : แบบ ๕๖-๑ของ  บมจ.ปตท., PTTCH, PTTEP, TOP, IRPC, PTTAR  พ.ศ.๒๕๕๑ 



 

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในปี ๒๕๕ ของคณะกรรมการปตท. กับ
คณะกรรมการบริษัทพลังงานแห่งชาติของนอรเวย ์STATOIL HYDRO

หน่วย : ล้านบาท

STATOIL กลุ่ม ปตท.

ยอดขาย ๓. ล้าน  .๕ ล้าน

ก าไร ๒.  แสน  . หมื่น

จ านวนกรรมการ    คน  ๕ คน

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ   .๕ ๔๒. 

ค่าตอบแทนเ ลี่ยต่อปีและต่อคน  . ๒. 

จ านวนการประชุมทั้งปี ๒  ครั้ง  ๒ ครั้ง

กรณีของ STATOIL แปลง NOK เป็นบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ   บาทต่อ  NOK
ที่มา : ผลการศึกษาของ รศ.ดร.ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์ ส าบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณ ิต

บริษัทพลังงานแห่งชาติ
ของนอรเวย์ ยอดขายมากกวา่ 2 เท่า 
ท าก าไรมากกว่า 3 เท่า มีกรรมการ
น้อยกว่า แต่ประชุมมากกว่า  คา่
ครองชีพสูงกว่า แต่รับคา่ตอบแทน
ต่อคนต่อปีน้อยกว่ากรรมการ ปตท.

ร่วม 1 ล้านบาท



การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน ก.พลังงาน 

• ๑) ปลัดกระทรวงพลังงาน 

• ๒) รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

• ๓) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

• ๔) อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

• ๕) อธิบดีกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

• ๖) ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 



เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงพลังงาน ต าแหน่งในบริษัทเอกชน (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕) 

นายณอคณุ  สิทธพิงศ ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ต าแหน่งส าคัญและหน้าท่ีเกีย่วขอ้ง 

ประธานกรรมการปิโตรเลียม 
ให้ความเห็นชอบในการให้สัมปทาน ต่อระยะเวลาส ารวจ ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 
ท าความตกลงราคาขายกา๊ซธรรมชาติในราชอาณาจักรกับผู้รับสัมปทาน 
กรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ
เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตร ี 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดราคาพลังงาน 
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
ก าหนดราคาและอัตราเงินกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง 
เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางด้านราคาพลังงาน และก ากบัการเปล่ียนแปลงค่า

ไฟฟ้า Ft 
กรรมการกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน 
ประธานอนกุรรมการกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV 
ประธานอนกุรรมการพิจารณาการชดเชยราคา NGV  
ประธานอนกุรรมการบริหารกองทนุน้ ามนัเชื้อเพลิง 

ประธานอนกุรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า  
ประธานอนกุรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย 
ประธานอนกุรรมการเอทานอล 
ประธานอนกุรรมการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ า 
กรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
กรรมการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
ประธานกรรมการตดิตามตรวจสอบการลักลอบจ าหนา่ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

ประธาน บริษัท ปตท จ ากัด(มหาชน)  
ดูแลการจัดหา จัดจ าหน่ายปิโตรเลียมของประเทศ 

ดูแลธุรกิจระบบท่อก๊าซ , โรงแยกก๊าซ ,  จ าหน่าย NGV  

ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุม + เงินเดอืน ๕๒ ,    บาท 

โบนัส ๒,๒๒๓,๒   บาท รวมรับทั้งสิ้น ๒, ๕๓,๒   

บาท 

ประธานกรรมการบริษทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

จ ากัด(มหาชน)  

ผู้รับสัมปทานส ารวจ ผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 

ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุม + เงินเดอืน  ๕ ,    บาท 

โบนัส ๒,๔๓๒,๕   บาท รวมรับทั้งสิ้น ๓,๒ ๒,๕   

บาท 

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด(มหาชน)  

โรงกลั่นน้ ามัน ก าลังผลติ ๒ ๕,    บาร์เรล/วนั 

ได้รับเบีย้ประชุม + เงินเดอืน   ,    บาท 

โบนัส ยังไม่ได ้รวมรับทั้งสิ้น   ,    บาท 

(เพิ่งรับต าแหน่งเมื่อ พ.ย.๒๕๕๔)  

กรรมการบริษัท ไออารพ์ีซ ีจ ากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ 

ปตท. ประกอบกิจการอตุสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร มี
โรงกลั่นน้ ามัน ก าลังการกลั่น ๒ ๕,    บาร์เรล/วัน ใหญ่
เป็นอันดับ ๓ ของประเทศไทย  ลาออกเมื่อ ๒  มีนาคม 

๒๕๕๔ 

รวม ๔ บริษัท  ๘,๕๙๓,๖๑๒ บาท 



นายศิริศักดิ ์ วิทยอุดม  รอง
ปลัดกระทรวงพลังงาน  

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง (หากได้รับมอบหมาย) 
ประธานอนุกรรมการการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า (หากได้รับมอบหมาย) 
ประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟา้ของประเทศ
ไทย (หากได้รับมอบหมาย) 

กรรมการบริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด 

(มหาชน) บริษัทในเครือ ปตท. 

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีครบวงจร มีโรงกลั่น
น้ ามัน ก าลังการกลั่น ๒ ๕,    

บาร์เรล/วัน ใหญ่เป็นอันดบั ๓ 

ของประเทศไทย  เข้าเป็น
กรรมการเมื่อ  ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔ 

ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ึงสิ้น
ปี ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๔,    

บาท 

นายทรงภพ  พลจันทร ์อธิบดีกรม กรรมการบริษัท ปตท เคมิคอล 



นายสุเทพ เหลีย่มศิริเจริญ ผู้อ านวยการ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาต ิ
กรรมการกองทนุเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
อนุกรรมการกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 
กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการสง่เสริมการใช้
ก๊าซ NGV 
กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลงังาน 
อนุกรรมการบรหิารกองทุนน้ ามนัเช้ือเพลิง 
รองประธานอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า 
อนุกรรมการพิจารณาปรับปรงุแผนพฒันาก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
กรรมการพฒันาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
กรรมการพฒันาและส่งเสริมพลงังานทดแทน 
อนุกรรมการเอทานอล 

กรรมการบริษทัพีททีี โกลบอล เคมิคอล 

จ ากัด(มหาชน) บริษัทในเครือ ปตท. 

ด าเนินธุรกิจปโิตรเคมีและโรงกลั่นน้ ามนั 

มีก าลังการกลัน่มากที่สุดในประเทศไทย 

๒  ,    บาร์เรล/วนั  

ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชมุและเงินเดือน
รวมทั้งสิน้    ,    บาท 



นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล  อธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน  

ประธานกรรมการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
รองประธานกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ลักลอบจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน 
กรรมการพัฒนาและสง่เสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
กรรมการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV 
อนุกรรมการเอทานอล 

กรรมการบริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทในเครือ ปตท. เป็นผู้รับ
สัมปทานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

จ าหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิน้ ามันดิบ 

คอนเดนเสทให้แก่ ปตท.  

ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุม + 

เงินเดือน  , ๔๓ ๕  บาท 

โบนัส ๒, ๒๒, ๕  บาท รวมรับ
ทั้งสิ้น ๓,   ,    บาท 



นายไกรฤทธิ์  นลิคูหา  อธิบดกีรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน  

กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมพลงังานทดแทน 
กรรมการกองทนุเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
อนุกรรมการกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 
กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
อนุกรรมการเอทานอล 
อนุกรรมการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน้ า 

กรรมการบริษทั ปตท จ ากัด(มหาชน)  

ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุม + เงนิเดอืน 

   ,๕   บาท 

โบนัส ๒,   ,    บาท รวมรับทั้งสิน้ 

๒,   ,๕   บาท 

ประธานกรรมการบริษัท บางจาก
ปโิตรเลยีม จ ากดั(มหาชน) บริษทัในเครือ 

ปตท. ทีม่โีรงกลัน่น้ ามันใหญ่เปน็อนัดับ 

  ของประเทศไทย มีก าลังการกลั่น 

 ๒ ,    บาร์เรล/วัน  

ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุม + เงนิเดอืน 

  ๕,    บาท 

โบนัส  ,๔๔ ,๕ ๔ บาท รวมรับทั้งส้ิน 

๒, ๒๒,๕ ๔ บาท 


