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วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
 

ยื่นฟองศาลปกครอง

• วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
– มูลนิธิเพื่อผูบริโภค ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน

 
ผูฟองคดี 

(คุณรสนา โตสิตระกูล, คุณสายรุง ทองปลอน, คุณบุญยืน ศิริธรรม, คุณ
 ภินันท โชติรสเสรณี)

– คณะรัฐมนตรี ที่ ๑ นายกรัฐมนตรี ที่ ๒ ผูถูกฟอง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพลังงาน ที่ ๓

หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 1 ยอย 1/2
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วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
 

ยื่นฟองศาลปกครอง

• ผูฟองทั้งหมดเห็นวา การตราพระราชกฤษฎีกาทั้ง ๒ ฉบับขัดกับ
 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ และ พระราชบัญญัติทุน

 รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเปนการตราพระราชกฤษฎีกาที่ไม
 


ถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและเนื้อหาอันเปนสาระสําคัญตาม

 กฎหมายกําหนดไว  

• อีกทั้งยังเปนการใชดุลยพินิจที่ไมเหมาะสมและไมถูกตอง ในการ
 เลือกรัฐวิสาหกิจดังกลาวมาแปรรูปซึ่งทําใหเกิดความเดือดรอน

 เสียหายตอผูฟองคดีรวม ทั้งประชาชนและประเทศชาติในฐานะ
 ผูบริโภค

หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 1 ยอย 1/2
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วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  
สรุปคําฟอง ปตท.

• กระบวนการดําเนินการไมชอบดวย พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจและกฎหมาย
 รัฐธรรมนูญ

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตองมีคุณสมบัติพิเศษอิสระจากการเมือง และไมมีสวน
 ไดสวนเพื่อถวงดุลกับอํานาจทางการเมืองและผลประโยชนมิชอบ

• กรรมการในคณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ๒ คน ไดแก นายมนู เลียว
 ไพโรจน และนายวิเศษ จูภิบาล กระทําความผิดพ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๒         นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน 
และ นายเชิดพงษ  สิริวิชช

หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 3 ยอย 3/3
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วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  
สรุปคําฟอง ปตท.

• ประเทศชาติเสียหายจากการประเมินมูลคาทรัพยสินราคาถูก ขายขาดทุน
• ผูบริโภค ภาคธุรกิจฐานการผลิตเดือดรอนจากการผูกขาดและกําไรสูงเกินควร
• การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมายใน

 สาระสําคัญ

• จงใจใหขอมูลเท็จแกประชาชนโดยระบุรายชื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง
 บริษัทประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพียงรายเดียว คือ นายธีระ วภูชนิน  

จงใจปดชื่อ นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน และ นายเชิดพงษ  สิริวิชช  ดวยรูอย
 

ู

แกใจวาบุคคลทั้งสองมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 3 ยอย 3/3
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ยื่นฟอง ปตท.



www.ThaiEnergys.Com

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
 

แถลงปดคดี ผูฟองคดี
• คดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๔๗/๒๕๔๙  ศาลปกครองแถลงปดคดี ลงวันที่ 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
 

แถลงปดคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๓

• คดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๔๗/๒๕๔๙  ศาลปกครองแถลงปดคดี ลงวันที่ 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 4 ยอย 4/5

หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 4 ยอย 4/4
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วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐
 สรุปคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

• พพิากษาให ผูถูกฟองคดีทั้งสี่  รวมกันกระทําการแบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปน
 สาธารณะสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชทีด่ินเพื่อวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ 

รวมทั้งแยกอํานาจสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของผูถูก
 ฟองคดีที่ ๔ ทั้งนี้ใหเสร็จสิ้นกอนการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตาม 

พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ 

• สวนคําขอตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งหา ที่ขอเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ 
สิทธิ และประโยชนของ บ. ปตท. จํากัด (มหาชน)

 
พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดย

 กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ บ. ปตท. จาํกัด (มหาชน) (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศ

 ไทย พ.ศ.๒๕๔๔ นั้น ใหยก
หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 1 ยอย 1/5
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วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน

• มีผลใชบังคับในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ กอนมีคําพิพากษา ๓ วัน
• มาตรา ๑๔๙ เพื่อใหการประกอบกิจการพลังงานของปตท.จํากัด (มหาชน) 

สามารถดําเนินไดตอไปตามมาตรา ๑๔๖ มิใหนํามาตรา ๒๖ วรรค ๔ แหง
 พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับกับบริษัทปตท.จํากัด (มหาชน) 

จนกวาบริษัทปตท.จํากัด (มหาชน) จะไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
และในชวงเวลาดังกลาวใหพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชน

 


ของบริษัทปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
 กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัทปตท. จํากัด (มหาชน)

 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตอไป 
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วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๕๐
 

ผูฟองคดี ยื่นขอใหศาลบังคับคดี
• ในวันที่ 17 ธ.ค.50 เวลา 15.00 น. มลูนิธิเพื่อผูบริโภค และผูรวมฟองคด ียื่นคํารองตอศาล

 ปกครองสูงสุดขอใหออกมาตรการบังคบั และกําหนดวธิีบังคบัคดี หลังจากเมือ่วันที่ 14 ธ.ค.50 
ศาลตดัสินใหบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) โอนทรัพยสินที่เปนของรัฐ อาทิ ทอกาซธรรมชาติ ทอ

 น้ํามัน ทีด่ิน 32 ไรคืนกลับไปใหรัฐ 

• "ขณะนี้ปตท.กบัภาครัฐพยายามเรงรัดทีจ่ะสรุปเรื่องโอนทอกาซฯ และเสนอเขาครม.วันที่ 18 
ธ.ค. ทั้งๆ ทีศ่าลใหดําเนินการใหเสร็จกอนการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตาม

 พ.ร.บ.ประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ.2550 ซึ่งมีเวลาถึง 120 วัน แตปตท.และกระทรวงพลังงาน
 ใชเวลาเพียง 2 วันเทานั้น

• ทั้งนี้ เรียกรองใหหยดุการซื้อ-ขายหุนปตท.จนกวาจะโอนทรัพยสินดังกลาวแลวเสร็จ เพื่อไมให
 


เกดิผลกระทบทัง้กบัผูซื้อหุนเองและกบัประชาชนทั่วไป และไมตองการใหการประเมินทรัพยสิน

 เรงรัดจนเกินไป ควรจะมีคณะกรรมการประเมินทรัพยสินทีม่ตีัวแทนมาจากคณะกรรมการ
 ตรวจสอบการกระทําทีก่อใหเกดิความเสียหายตอรัฐ(คตส.) สภาทนายความ และสํานักความรับ

 ผิดทางแพงของกระทรวงการคลัง และควรมตีัวแทนจากกลุมผูฟองเขารวมสังเกตการณดวย 
เพื่อใหการประเมินเปนไปตามมาตรฐาน
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๓
 

 มนีาคม
 

๒๕๕๒
 

บทบาทของผูฟองคด
 

ี

ยื่นหนังสือคาํรองตอศาลปกครองสูงสุด

• ยื่นคํารองขอใหศาลเปดไตสวนกรณี บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) แบงแยกทรัพยสินคืนแกแผนดินไมครบถวนตามคํา

 
พิพากษาของศาล

• โดย ปตท. ไดมีการแบงแยกทรัพยสินคืนแกแผนดินเพียง 
๑๖,๑๗๖ ลานบาท

• แตยังคงเหลือทรัพยสินแผนดินที่ไมไดโอนคืนอีกกวา 
๑๘๙,๗๑๕ ลานบาท

หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 5 ยอย 
5/14
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ขอเท็จจริง
 

ทรัพยสินที่ปตท.ตองคนืใหกับกระทรวงการคลัง

กอนการแปรรปู ๔๘,๗๘๙

• ปตท. คนืกระทรวงการคลัง ๑๖,๑๗๖ 

• การตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๓๒,๖๑๓ 

หลังการแปรรปู ๑๕๗,๑๐๒ 

• ทรัพยสนิที่ดนิสาธารณประโยชน ๕๘,๐๘๓ 

• ทรัพยสนิจากการใชอํานาจมหาชน
 

๙๙,๑๐๙ 

รวมทรพัยสนิที่ตองคืน (1+2)
 

๒๐๕,๘๙๑

ยังขาดทรัพยสนิที่ยงัไมคนื จํานวน  ๑๘๙,๗๑๕
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๓  มนีาคม ๒๕๕๒ คาํวนิิจฉัยของศาล
 

กรณียื่นหนังสือคาํรองตอศาลปกครองสูงสุด

• ศาลพิเคราะหแลว เห็นวา คดีนี้ศาลพิพากษาใหยกคําขอของผ
 

ู

ฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชเจาหนี้ตามคําพิพากษา ไมมีสิทธ
 

ิ

บังคับคดีนี้ อีกทั้งผูถูกฟองคดี ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และหนวยงานท
 

ี่

เกี่ยวของไดดําเนินการตามคําพิพากษาเปนที่เรียบรอยแลว ให
 



ยกคํารอง

หมายเหตุ : ดูเอกสาร หมายเลข 5 ยอย 
5/14
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ไมมีใครสนใจ
 

ปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

• การแบงแยกทรัพยสินไมมีการตรวจสอบและรับรองความ
 

ถูกตองโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

• ภาครัฐเสียหาย อยางนอยตามความเห็นของสํานักงานการ
 

ตรวจเงินแผนดิน ไมนอยกวา ๓๒,๖๑๓ ลานบาทที่ยังโดนคืน
 

ทรัพยสินไมครบ
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ขึ้นคาเชาทอสงกาซ สงผลตอคาไฟฟา 

• ปตท.จึงไดจัดทําขอเสนอขอปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหมเสนอ
 ตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ.)เมื่อวันที่ 22 เมษายน 

พ.ศ.2551 โดยขอปรับอัตราคาบรกิารฯเพิ่มขึ้นจาก 19.7447 บาท
 ตอลานบีทีย ูเปน 22.5726 บาทตอลานบีทีย ูเพิ่มขึ้น 2.8279 

บาทตอลานบีทีย ูหรอืคิดเปนปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 14.32
• กกพ. พิจารณาการขอปรับอัตราคาบรกิารฯของ บมจ. ปตท. ตามกรอบ

 ของคูมือการคํานวณอัตราคาบรกิารสงกาซธรรมชาติ ในที่สุดไดอนุมัติให 
บมจ.ปตท.ปรับอัตราคาบรกิารสงกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 19.7447 
บาทตอลานบีทีย ูเปน 21.7665 บาทตอลานบีทีย ูหรอืเพิ่มขึ้น 
2.0218 บาทตอลานบีทีย ูในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552
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ผลกระทบตอผูบริโภค

• การปรับอัตราคาบริการดังกลาวมีผลใหคาบริการ  
สงกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 20,000 ลานบาท  
ตอป เปน 22,000 ลานบาทตอปทันที ตนทุน  
ทั้งหมดนี้จะถูกผลักภาระมายังประชาชนทั้ง  
ทางตรงและทางออมในทายที่สุด
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• เงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจําป 2551

• ปตท. กําหนดคาตอบแทนที่เปนเงินโบนัสใหสะทอนและเชื่อมโยงกับผล
 ประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเทากับรอยละ 0.05 ของกําไร

 สุทธิประจําป 2551
 

แตกําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาทตอคนตอป  
และใหคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

• ประธานกรรมการ ปตท. ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ 25

ผลประโยชนทับซอนของคณะกรรมการปตท.
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ตัวอยางคาตอบแทนกรรมการ บมจ.ปตท. ป 2551  (เทากับ
 

ป 2550)

• คาตอบแทนแบงเปน คาเบี้ยประชุมและเงินโบนัส
• เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย

 - เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท 
- เบี้ยประชุม  ครั้งละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)

• ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไดรับสูงกวากรรมการ 
ในอัตรารอยละ 25
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ตัวอยางคาตอบแทนของกรรมการ บมจ.ปตท. ป 2551

กรณีขาราชการระดับสูงของกระทรวงพลงังาน

• นายณอคุณ สิทธิพงศ  รองปลัดกระทรวงพลังงาน

• ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ บมจ.ปตท.
• โบนัส 2,212,851.20 บาท 

• คาตอบแทนรายเดือน/เบี้ยประชุม 770,887.10 บาท 

• รวม 2,983,78.30 บาท
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ตัวอยางคาตอบแทนของกรรมการ บมจ.ปตท. ป 2551

• กรณีขาราชการระดับสูงของกระทรวงพลงังาน

• นายพานิช พงศพิโรดม  อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

• ตําแหนง กรรมการ
• โบนัส 1,786,880.40 บาท 

• คาตอบแทนรายเดือน/เบี้ยประชุม 600,000.00 บาท 

• รวม 2,386,880.40 บาท
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ตัวอยาง กรรมการที่เปนเจาพนักงานของรัฐในธุรกิจ  
พลังงาน

• นายพรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน
• ตําแหนงสําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด(มหาชน)
 

(PTTCH) 
(ปจจุบันไดลาออกแลว)

• ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน)

 
(PTTAR)

• ประธานกรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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ตัวอยาง กรรมการที่เปนเจาพนักงานของรัฐในธุรกิจ  
พลังงาน

• นายณอคุณ  สิทธิพงศ  รองปลัดกระทรวงพลังงาน

• ตําแหนงสําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• ประธานอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาไฟฟาและคาบริการ การไฟฟาฝายผลิต
 แหงประเทศไทย
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ตัวอยาง กรรมการที่เปนเจาพนักงานของรัฐในธุรกิจ  
พลังงาน

• นายเมตตา  บันเทิงสุข
• อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

• ตําแหนงสําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด(มหาชน)
 (PTTEP)

• กรรมการ คณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (IIE) สภา
 อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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ตัวอยาง กรรมการที่เปนเจาพนักงานของรัฐในธุรกิจ  
พลังงาน

• นายคุรุจิต  นาครทรรพ  รองปลัดกระทรวงพลังงาน

• ตําแหนงสําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน

• ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
จํากัด(มหาชน)

 
(PTTEP)

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผลิตไฟฟา
 ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)
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บทบาทภาคธุรกิจ

ผลตอบแทนเฉพาะจากการเปนกรรมการในบริษัทตาง
 

ๆ
 

ในป ๒๕๕๑ 
(บาท)

คาตอบแทนรายเดือน

/เบี้ยประชุม เงินโบนัส รวม

กรรมการและเลขานุการ บริษัท ปตท.จํากัด
 (มหาชน)

๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๒,๔๐๖,๘๘๐.๔๐

กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
 (PTTCH)
๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐,๕๓๔.๒๐ ๔,๒๘๐,๕๓๔.๒๐

กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
 ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

 
(PTTEP)

๙๙๐,๖๒๕.๐๐ ๒,๒๑๙,๒๖๔.๐๕ ๓,๒๐๙,๘๘๙.๐๕ 

กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
 (TOP)

๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๕๙,๗๗๘.๙๙ ๔,๘๗๙,๗๗๘.๙๙

กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
 (IRPC)

๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๘๑,๗๒๓.๐๐ ๕,๒๑๑,๗๒๓.๐๐

กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน)

 
(PTTAR)

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๑๐,๒๓๗.๐๐ ๒,๗๑๐,๒๓๗.๐๐

รวม ๕,๓๔๐,๖๒๕.๐๐ ๑๗,๓๕๘,๔๑๗.๖๔ ๒๒,๖๙๙,๐๔๒.๖๔ 

ทีม่า : รายงานประจําปของ บมจ.ปตท., PT……..  พ.ศ.๒๕๕๑
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