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สํานักกรรมาธิการสํานักกรรมาธิการ  ๒๒    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรือ่งการทุจริต
และเสริมสรางธรรมาภิบาล  วุฒิสภา

รายงานฉบับนี้ไดมีมติเห็นดวยรายงานฉบับนี้ไดมีมติเห็นดวย
จากที่ประชุมวุฒิสภาจากที่ประชุมวุฒิสภา  คร้ังที่คร้ังที่  ๒๖๒๖  
((สมัยสามัญทั่วไปสมัยสามัญทั่วไป))  เปนพิเศษเปนพิเศษ  
วันอังคารที่วันอังคารที่  ๔๔  พฤษภาคมพฤษภาคม  ๒๕๕๓๒๕๕๓



สารบัญเรื่อง 

 หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร                                                                              (๑) - (๓)                       

สวนที่ ๑  การแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภบิาล 
 ๑.๑ ความเปนมาของการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ ๑ 

 ๑.๒ โครงสรางของคณะอนุกรรมาธิการฯ ๑  
 ๑.๓ บทบาทและอาํนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมาธิการฯ ๒ 

 

สวนที่ ๒    การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 ๒.๑ ความเปนมาของการศึกษา และการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ๓ 
 ๒.๒ ประเด็นการศึกษาและการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ๔ 

 ๒.๓ วิธีการศึกษาและการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ๔ 

 

สวนที่ ๓   ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 ๓.๑ การศึกษาและตรวจสอบธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวของกับ       ๘ 

  นโยบายการบริหารจัดการและกํากับดูแลพลังงานไทย 
๓.๒  การศึกษาและตรวจสอบธรรมาภิบาล ในกิจการกาซธรรมชาติ ๒๒ 

     กรณีการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  
     (คาผานทอกาซธรรมชาติ) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 ๓.๓ การศึกษาและตรวจสอบธรรมาภิบาล กรณีความขัดแยง     ๓๒ 
  ทางผลประโยชน ของเจาพนักงานของรัฐกับบทบาท 
  การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเอกชนดานพลังงาน 
  และการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญของนักการเมือง 

  

สวนที่ ๔  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการฯ 
 ๔.๑   ดานนโยบายบริหารจัดการและกํากับดูแลพลังงานไทย ๔๙  

 ๔.๒   กรณีการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาต ิ ๕๑  
  (คาผานทอกาซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
                   ๔.๓   กรณีความขัดแยงทางผลประโยชนของเจาพนักงานของรัฐ ๕๑  
  กับบทบาทกรรมการบริษัทเอกชนดานพลังงาน 
 
ภาคผนวก 

หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เร่ือง ขอเสนอตอการจดัการปญหาธรรมาภิบาล             

ในกิจการพลังงาน กรณีราคากาซแอลพจีแีละกาซเอ็นจวีี 



สารบัญตารางและแผนภูม ิ

หนา 

- ตารางแสดงปริมาณการผลิตพลังงานของไทยตอวัน       ๙ 
- แผนภูมิแสดงปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติของไทย พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๕๒   ๙ 
- แผนภูมิแสดงอันดบัการผลิตกาซธรรมชาติของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ   ๑๐ 
- แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราคาภาคหลวงของไทย       ๑๑ 
- แผนภูมิแสดงการบริโภคเปรียบเทียบการผลิตน้ํามันและกาซหุงตมภายในประเทศ   ๑๒ 
- แผนภูมิแสดงปริมาณการผลิตวัตถดุิบในประเทศทีใ่ชกล่ันน้ํามัน      ๑๒  
- แผนภูมิแสดงอันดบัการผลิตน้าํมันของประเทศไทยและประเทศอืน่ๆ     ๑๓   
- ตารางแสดงมูลคาการสงออกของไทย (ลานดอลลารสหรัฐฯ)     ๑๓ 
- ตารางแสดงมูลคาการสงออกพลังงาน (พันลานดอลลารสหรัฐฯ)     ๑๔ 

- กําไรของ ปตท. (ลานบาท)         ๑๕ 

- ตารางแสดงกําลังการผลิตน้ํามันสาํเร็จรูปของไทย ป ๒๕๕๒     ๑๖ 

- แผนภูมิแสดงสัดสวนเปรยีบเทียบการใชแอลพีจี แยกตามประเภทผูใช ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  ๑๙ 

- ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใชกาซแอลพีจีตามประเภทผูใช (หนวย1,000 ตัน)   ๑๙ 
- ตารางแสดงปริมาณกาซธรรมชาติที่ขุดเจาะได 
   เทียบกับกําลังการรับกาซธรรมชาติของโรงแยกกาซ      ๒๐ 
- แผนภูมิแสดงราคากาซธรรมชาติในตลาดโลกที่ลดลง      ๒๔ 
- ตารางแสดงลําดับเหตุการณการอนุมัตปิรับคาบริการสงกาซธรรมชาติ  
   (คาผานทอกาซธรรมชาต)ิ         ๒๗ 
- ตารางเปรียบเทียบการประเมินมูลคาสินทรัพยและทอกาซ 
   และผลประโยชนที่ บมจ. ปตท.ไดรับ        ๒๘ 

- ตารางแสดงตัวอยางเจาพนักงานของรัฐที่เปนกรรมการในบริษัทธุรกิจพลังงาน  
   (จากขอมูลป ๒๕๕๑)          ๓๔ 

- ตารางแสดงคาตอบแทนของกรรมการ บมจ. ปตท. ป ๒๕๕๑     ๓๘ 

- ตารางแสดงรายนามกรรมการครบวาระและลาออกระหวางป ๒๕๕๑    ๓๙ 
- ตารางสรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ  ป ๒๕๔๙  - ๒๕๕๑ (หนวย: บาท)  ๓๙ 

- แผนภูมิเปรยีบเทียบคาตอบแทนในป ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการ ปตท.  
   กับคณะกรรมการบริษัทพลังงานแหงชาติของนอรเวย      ๔๐ 
    
 
 
 

  



- ตารางแสดงตัวอยางพนักงานของรัฐวิสาหกิจในธุรกิจพลังงาน     ๔๓ 
- ตารางเปรียบเทียบราคากาซธรรมชาตใินตลาดโลกกับราคาที่ ปตท.ซื้อจากอาวไทย   ๔๔ 
- แผนภูมิแสดงโครงสรางคณะกรรมการที่เก่ียวของกับพลังงานและกองทุนน้ํามัน   ๔๗ 
- แผนผังแสดงโครงสรางตําแหนงของขาราชการการเมือง 
   และขาราชการประจําทีด่าํรงตําแหนงในคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิ(กพช.)  
   และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  
   และคณะอนุกรรมการพิจารณาการชดเชยราคาเอ็นจวีี      ๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
  ปจจุบันประเทศไทยมีแหลงกาซธรรมชาติ และน้ํามันดิบขนาดใหญที่ดําเนินการผลิต
แลวกวา 50 แหลง สามารถผลิตพลังงานรวมกันไดถึงวันละ ๑๑๕ ลานลิตร และสามารถพึ่งตนเองไดใน
การกลั่นน้ํามันมากกวา ๑๐๐% ของความตองการใชในประเทศ ทําใหมีการสงออกอยางตอเนื่องและใน
ป ๒๕๕๑ มูลคาการสงออกพลังงานของไทยมีมูลคา ๙,๗๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ  ซ่ึงสูงกวาการสงออก
ขาวที่มีมูลคาเพียง ๖,๒๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ รายไดจากการสงออกพลังงานของไทยมีมูลคาใกลเคียง
กับมูลคาการสงออกน้ํามันของประเทศเอกวาดอร  ซ่ึงเปนประเทศสมาชิกในกลุมโอเปก (OPEC) 
  การกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศไทย โดยอิงราคานําเขาจากตลาดสิงคโปร
และบวกเพิ่มคาโสหุยในการขนสงน้ํามันสําเร็จรูป คาสูญเสียระหวางขนสง คาปรับปรุงคุณภาพจาก
มาตรฐานสิงคโปรมาเปนมาตรฐานไทย และคาประกันภัยจากสิงคโปรมาไทย ซ่ึงเปนตนทุนที่ไมได
เกิดขึ้นจริง เพราะโรงกลั่นน้ํามันตั้งอยูในประเทศไทย ทําใหผูบริโภคชาวไทยตองซื้อพลังงานดวยราคา
แพงกวาที่ควรจะเปน กลาวคือตองซื้อในราคานําเขาไมใชราคาผลิตไดในประเทศ 
  จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ พบวา ธุรกิจผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติของ
ไทยเปนธุรกิจกึ่งผูกขาด ทําใหราคาสินคาพลังงานไมไดเคล่ือนไหวโดยกลไกตลาดเสรี หากแตเปนไป
ตามการกําหนดโดยผูคารายใหญภายในประเทศเอง  ดวยเหตุนี้ ราคาคาปลีกน้ํามันของไทยจะปรับราคา
ลงชากวาราคาน้ํามันในตลาดโลก แตในยามที่ราคาตลาดโลกปรับขึ้น ราคาน้ํามันขายปลีกของไทยจะปรับ
ราคาขึ้นเร็วกวาการปรับราคาลง  การกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันของไทยจึงมิไดเปนไปตามกลไก
ตลาดโลก เพราะหากมีการแขงขันกันอยางแทจริง ราคาน้ํามันจะใกลเคียงราคาที่ไทยสงออกไปสิงคโปร 
เนื่องจากเปนสินคาที่ผลิตไดในประเทศ แตราคาน้ํามันที่คนไทยตองจายกลับเปนไปตามกลไกตลาด
เทียม ซ่ึงทําใหราคาน้ํามันขหนาโรงกลั่นสูงกวาราคาที่ผูคาน้ํามันสงออกไปขายยังสิงคโปร ประมาณ ๒ 
เทาของคาโสหุยในการขนสงน้ํามันสําเร็จรูประหวางประเทศไทย และสิงคโปรนั่นเอง 
  คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตรวจสอบปญหาการขาดแคลนกาซแอลพีจีและพบวาเกิดจาก
ปญหาในการบริหารจัดการภายในบริษัทพลังงานรายใหญเอง เนื่องจากความลาชาของการสรางโรงแยก
กาซธรรมชาติแหงใหมทําใหไมสามารถผลิตกาซแอลพีจีไดเพียงพอตอความตองการของประชาชน ทั้ง
ที่ผลผลิตกาซธรรมชาติจากอาวไทย (ไมรวมแหลงบนบก) มีประมาณ ๓,๑๔๖ ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
แตกําลังการผลิตรวมของโรงแยกกาซ ๕ แหงที่ระยอง ผลิตไดเพียง ๑,๗๗๐ ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทํา
ใหตองนํากาซดิบที่ลนเกินไปรวมกับกาซมีเทนที่มีคุณคาต่ํากวา แลวสงไปผลิตไฟฟา ซ่ึงเปนการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชนที่ประเทศควรไดรับเปนมูลคามหาศาลในแตละป 
  คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาตรวจสอบธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ 
โดยเชื่อมโยงการศึกษา ๓ เร่ือง ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันในฐานะเหตุและปจจัยของกันและกัน 
ดังนี้ 

  (๑)



๑) กรณีความขัดแยงทางผลประโยชนของเจาพนักงานรัฐกับบทบาทกรรมการ
บริษัทเอกชนดานพลังงาน 

๒) กรณีการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ (คาผานทอกาซธรรมชาติ) ของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๓) กรณีธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหารจัดการ และกํากับดูแลพลังงาน
ไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕  เร่ือง แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๗ วาดวย แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ มาตรา ๘๔(๕) ไดบัญญัติถึงหนาที่ของรัฐ
วา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยกํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขัน
อยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค” 

แตจากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา เจาพนักงานของรัฐระดับสูงจาก
หนวยงานตางๆ ซ่ึงมีหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการพลังงาน และไดเขาไปเปนประธาน
หรือเปนกรรมการในบริษัทรัฐวิสาหกิจดานพลังงานที่มีรัฐถือหุนใหญในฐานะตัวแทนภาครัฐ เพื่อกํากับ
ดูแลดานนโยบายและการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แตกลับไมไดกํากับให
บริษัทธุรกิจพลังงานเหลานั้นดําเนินการแขงขันอยางเสรีเปนธรรม หรือคุมครองผูบริโภค ดังขอเท็จจริง
ที่ปรากฏวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สามารถถือหุนในกิจการดานพลังงานในสัดสวนที่สูง อาทิเชน 
ดานกิจการน้ํามัน ปตท.เปนผูถือหุนรายใหญในโรงกลั่นน้ํามัน ๕ แหง จากที่มีโรงกลั่นขนาดใหญใน
ประเทศทั้งหมด ๖ แหง และยังอนุญาตใหมีการควบรวมกิจการกับบริษัทธุรกิจน้ํามันอ่ืนๆ ทําใหไมเกิด
การแขงขันดานราคาน้ํามัน ยิ่งไปกวานั้นรัฐยังเปดชองกฎหมายใหเจาพนักงานของรัฐผูกําหนดนโยบาย
และกํากับดูแลธุรกิจพลังงานสามารถเปนกรรมการในบริษัทเอกชนได อันเปนมูลเหตุที่สําคัญที่
กอใหเกิดปญหาดานธรรมาภิบาลที่อาจนําไปสูปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of 
Interest) ระหวางรัฐกับเอกชน และการกระทําอันเอื้อประโยชนตอเอกชนบางกลุม ซ่ึงขัดกับกฎหมาย
มาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา ตัวอยางเชน การอนุมัติโครงสรางราคาน้ํามัน ณ โรงกลั่น โดย
ใชราคาสิงคโปรบวกคาขนสง และคาอ่ืนๆ ที่มิไดเกิดขึ้นจริง โดยใหเหตุผลวา เพื่อใหเกิดแรงจูงใจกับโรง
กล่ันน้ํามัน ทั้งที่ปจจุบันโรงกล่ันเหลานั้นสามารถผลิตน้ํามันสําเร็จรูปสงออกไปขายยังตางประเทศจึงไม
อาจถือไดวาเปนดุลยพินิจเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

นอกจากนี้การที่เจาหนาที่รัฐมิไดดําเนินการทวงคืนสาธารณสมบัติที่ไดมาโดยการใช
อํานาจมหาชนตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอยางครบถวน ไดแก ทอสงกาซทั้งบนบกและใน
ทะเล  ยิ่งกวานั้น ยังไดออกหลักเกณฑ “คูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซ
ธรรมชาติที่อนุญาตใหมีการนําทอกาซที่ตัดคาเสื่อมหมดแลวมาประเมินมูลคาใหม เพื่อปรับราคาคาผาน
ทอไดและไดอนุมัติให ปตท.สามารถปรับขึ้นราคาคาผานทอ และเพิ่มผลกําไรมากขึ้นในสถานการณที่
ราคากาซธรรมชาติทั่วโลกกําลังลดลงอยางตอเนื่อง การที่เจาหนาที่รัฐละเลยการกํากับดูแลที่ตองไมให

  (๒)



บริษัทธุรกิจพลังงานสามารถผูกขาด จึงทําให ปตท.สามารถดําเนินกิจการกาซธรรมชาติแบบผูกขาด 
โดยไมมีคูแขงทั้งธุรกิจการจัดหา การใหบริการทอสงกาซ การแยกกาซ การจัดจําหนาย ปตท.จึงสามารถ
กําหนดราคากาซธรรมชาติไดอยางเบ็ดเสร็จ ซ่ึงขัดตอบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   
 อนุกรรมาธิการฯ จึงมีความเห็นวาการที่เจาพนักงานของรัฐที่มีบทบาทในฐานะผูกําหนด
นโยบายและกํากับดูแลธุรกิจกลับสวมบทบาทกรรมการในบริษัทของธุรกิจที่ตองกํากับโดยไดรับ
คาตอบแทนในอัตราสูงจากบริษัท (ไมวาบริษัทเหลานั้นจะมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ตาม) 
เปนรากฐานสําคัญอันนํามาซ่ึงปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เพราะ          
เจาพนักงานเหลานั้นตองปฏิบัติหนาที่ทั้งในฐานะผูกํากับดูแล และหนาที่ของการเปนกรรมการของ
องคกรที่ตองทํากําไรสูงสุดใหกับองคกร จึงขัดตอจรรยาบรรณในฐานะเจาหนาที่รัฐที่จะตองกํากับดูแล
ดานนโยบาย และการประกอบธุรกิจโดยไมเอาเปรียบผูบริโภคเพื่อประโยชนสูงสุดของรัฐและ
ประชาชน ภาวะดังกลาวนี้ทําใหเจาพนักงานของรัฐมีบทบาททับซอนกันที่อาจทําใหนโยบายดาน
พลังงานของรัฐถูกครอบงําจากผลประโยชนของภาคธุรกิจ  ซ่ึงเปนตนตอของปญหาดานธรรมาภิบาลใน
ระบบพลังงานของประเทศ 

--------------------------------------------------------- 
 

  (๓)



สวนที่ ๑  การแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

๑.๑  ความเปนมาของการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ  

สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ
เสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา คร้ังที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไดมีมติตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาลตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๗ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาลดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล 
วุฒิสภา  หรือตามที่คณะกรรมาธิการฯ มอบหมาย   

๑.๒  โครงสรางของคณะอนุกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะนี้ประกอบดวย 
 ๑.  นางสาวรสนา  โตสิตระกูล เปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นางพรพันธุ  บุณยรัตพันธุ เปนรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง 
 ๓. นายพิเชต  สุนทรพิพิธ เปนรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่สอง 
 ๔. นางมาลีรัตน  แกวกา เปนโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๕. นางกิมอัง  พงษนารายณ เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๖. นางสาวเพ็ญโฉม  แซตั้ง เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายวิฑูรย  เล่ียนจํารูญ เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๘. นางสาวสายรุง  ทองปลอน เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๙. หมอมหลวงกรกสิวัฒน  เกษมศรี เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นางสาวกนกกาญจน  อนุแกนทราย เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

  ตอมามีอนุกรรมาธิการขอลาออกจํานวน ๓ คน คือ (๑) นายวิฑูรย  เล่ียนจํารูญ                           
(๒) นางสาวสายรุง  ทองปลอน  (๓) นางมาลีรัตน  แกวกา  (๔) นางกิมอัง พงษนารายณ ทําใหตําแหนง
อนุกรรมาธิการวางลง  ดังนั้น ในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงไดมีมติตั้งอนุกรรมาธิการแทนตําแหนงที่วาง จํานวน  
๒ คน คือ นายอิฐบูรณ  อนวงษา  เปนอนุกรรมาธิการ และนางสาวสารี อองสมหวัง  เปนเลขานุการคณะ
อนุกรรมาธิการฯ (แทนตําแหนงที่วาง) พรอมกับมีการปรับเปลี่ยนนางสาวกนกกาญจน  อนุแกนทราย 
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ เปนโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ  และในคราวประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการฯ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติตั้ง นางสุวรรณา  จิต
ประภัสสร และนายแบงค งามอรุณโชติ เปนอนุกรรมาธิการฯ แทนตําแหนงที่วาง   

  ๑



ตอมา นายพิเชต สุนทรพิพิธ รองประธานอนุกรรมาธิการคนที่สองไดลาออก คณะอนุกรรมาธิการ ฯ จึง
มีมติแตงตั้ง พล ต.ต. เกริก กัลยาณมิตร แทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓  

๑.๓  บทบาทและอํานาจหนาที่ 

คณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาลมีบทบาทและอํานาจหนาที่สําคัญคือ การ
พิจารณาศึกษา รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงตามประเด็นที่ไดรับมอบหมาย  และมีอํานาจในการเรียก
เอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและการศึกษาจากหนวยงานราชการ หรือบุคคล 
หรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวของ มาใหขอมูลขอเท็จจริงในเรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการฯ กําลังศึกษาอยู และให
คณะอนุกรรมาธิการฯ นําผลที่ไดจากการศึกษามารายงานตอคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการ
ทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป                 

  ๒



สวนที่ ๒     การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

๒.๑   ความเปนมาของการศึกษา และการตรวจสอบหาขอเท็จจริง 

  คณะอนุกรรมาธิการฯ มีการประชุมหารือกันในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ วา คณะอนุกรรมาธิการฯ ควรทําการศึกษาและตรวจสอบหา
ขอเท็จจริงอยางละเอียดกรณีใดบาง เนื่องจากมีเร่ืองรองเรียนและปญหาสําคัญ ๆ ที่ตองการใหมี
ตรวจสอบหลายเรื่องดวยกัน และคณะอนุกรรมาธิการฯ ไมสามารถที่จะศึกษาและตรวจสอบรายละเอียด
ไดทุกเรื่อง ที่ประชุมจึงไดหารือกันอยางกวางขวางและมีขอคิดเห็นรวมกันวา เ ร่ืองที่คณะอนุ
กรรมาธิการฯ จะทําการศึกษาและตรวจสอบควรเปนเรื่องตองมีความจําเปนเรงดวน มีความสอดคลอง
กับสถานการณปญหาของบานเมืองที่กําลังสรางความเดือดรอนอยางกวางขวางแกประชาชนทั่วไป และ
ปญหาที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวของโดยตรงกับธรรมาภิบาลและความโปรงใสของรัฐบาล  
 คณะอนุกรรมาธิการฯ ทุกทานมีความเห็นสอดคลองกันวา ปญหาที่กําลังสรางความ
เดือดรอนแกประชาชนอยางมากคือ เร่ืองพลังงาน โดยเฉพาะกรณีปญหาที่กระทรวงพลังงานกําลังจะมี
การปรับขึ้นราคาขายน้ํามันสําเร็จรูป และในชวงเวลาตอมาไมนานก็เกิดปญหาเรื่องการขาดแคลนกาซ
แอลพีจี (LPG) สําหรับรถยนตทั่วไป ซ่ึงสรางความเดือดรอนอยางยิ่งแกผูใชรถยนตที่เปลี่ยนมาติดตั้งถัง
กาซแอลพีจี โดยเฉพาะรถแท็กซี่  
 คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตรวจสอบขอมูลและสถานการณเบื้องตนพบวา การกําหนด
ราคาซื้อขายน้ํามันสําเร็จรูปและกาซตาง ๆ มีความไมโปรงใส มีลักษณะการผูกขาดโดยไมใหมีการ
เคล่ือนไหวของราคาและการแขงขันตามกลไกตลาดเสรี  ปญหาที่เกิดขึ้นมีหลายประเด็นที่เกี่ยวของ
เช่ือมโยงกันจึงควรที่จะมีการตรวจสอบอยางครอบคลุมเพื่อใหเกิดความกระจางแกสาธารณะ อาทิเชน 
กลไกการกําหนดราคาน้ํามันในปจจุบันเปนอยางไร ใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องนี้  ทําไมการ
กําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศไทยจึงตองอางอิงราคาของตลาดสิงคโปร ทําใหคนไทยทุกวันนี้
ตองจายคาน้ํามันสําเร็จรูปหนาโรงกลั่นที่ตั้งอยูในประเทศไทยแพงกวาประชาชนในสิงคโปร  เหตุใด
สินคาพลังงาน เชน น้ํามันที่มีการกลั่นหรือผลิตในประเทศไดแลวกลับไมมีราคาถูกลงเชนสินคาชนิดอื่น
ที่ผลิตไดในประเทศ  
 นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมาธิการฯ ยังไดรับการ
รองเรียนจากเครือขายผูใชกาซแอลพีจีในรถยนตแหงประเทศไทย ชมรมผูประกอบการสถานีบริการ
กาซแอลพีจีและสมาคมธุรกิจอุปกรณใชกาซสําหรับยานยนตขอใหทําการตรวจสอบกรณีปญหาการ
ปรับขึ้นราคากาซแอลพีจีของกระทรวงพลังงาน และการสงเสริมนโยบายการใชกาซเอ็นจีวี (NGV) ใน
รถยนตทั่วไปของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นสรางความสับสนและเดือดรอน
อยางมากแกผูใชกาซแอลพีจี  กระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เองไมมีการชี้แจงหรือ
ใหขอมูลที่เพียงพอวา เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนมาสงเสริมนโยบายการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนตทั่วไป  

  ๓



 คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาแลวเห็นวา ปญหาเรื่องน้ํามันและกาซเปนเรื่องพื้นฐานที่
สําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูทางเศรษฐกิจของคนในสังคมทุกคน และตลอดเวลาที่
ผานมาการกําหนดนโยบายเกี่ยวของกับพลังงานของประเทศมีลักษณะรวมศูนยการตัดสินใจอยูที่รัฐบาล
โดยกระทรวงพลังงานและการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ซ่ึงปจจุบันไดแปรรูปเปนบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีรัฐเปนผูถือหุนใหญ จึงยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตามกฏหมาย   คณะอนุ
กรรมาธิการฯ จึงเห็นควรวาตองมีการศึกษาและตรวจสอบกรณีปญหาเรื่องน้ํามันและกาซอยางเรงดวน 
เพื่อชวยแกปญหาความเดือดรอนแกประชาชนและเพื่อสราง  ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นแกนโยบายดาน
พลังงานของไทยในระยะยาว 
 

๒.๒    ประเด็นการศกึษาและการตรวจสอบหาขอเทจ็จริง 

 คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาเห็นวา การศึกษาและตรวจสอบหาขอเท็จจริงเรื่อง
พลังงานที่เกี่ยวของกับน้ํามันและกาซควรตองแบงการศึกษาออกเปนเรื่อง ๆ เพื่อใหงายตอการทําความ
เขาใจและเพื่อใหความชัดเจนในการจัดทําขอเสนอตอคณะกรรมาธิการฯ ตอไป จึงไดมีการแบงหัวขอ
ของการศึกษาและการตรวจสอบขอเท็จจริงออกเปน ๓ เรื่อง และกําหนดใหคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ทําการศึกษาและตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงพฤษภาคม 
๒๕๕๒  

 การศึกษาและการตรวจสอบขอเท็จจริง ๓ เร่ือง ประกอบดวย  
๑. การศึกษาและตรวจสอบธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหารจัดการและ

กํากับดูแลพลังงานไทย 
๒. การศึกษาและตรวจสอบธรรมาภิบาลกิจการกาซธรรมชาติ กรณีการปรับอัตรา

คาบริการสงกาซธรรมชาติ (คาผานทอกาซธรรมชาติ) ของ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

๓. การศึกษาและตรวจสอบธรรมาภิบาล กรณีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ของเจ าพนักงานของรัฐกับบทบาทการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ
บริษัทเอกชนดานพลังงาน  และการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญของ
นักการเมือง 

 

๒.๓    วิธีการศึกษาและการตรวจสอบหาขอเทจ็จรงิ 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลในแงมุมตาง ๆ จากหลายสวนที่

เกี่ยวของ ดวยการเชิญผูแทนจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ภาคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวของ และ
ผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่การศึกษา มาชี้แจง ใหขอมูลและใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ (Expertise 
interviewing) การจัดการสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นจากประชาชน

  ๔



ทั่วไป (Public reveal preference) และการศึกษาจากแหลงขอมูลท่ีปรากฏอยูในเว็ปไซตของหนวยงาน
ราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ (Documentary review and descriptive analysis) 

รายนามของหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ภาคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวของ และ
ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่การศึกษา ที่ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเชิญมาใหขอมูลและขอคิดเห็น 
ประกอบดวย  

๑. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน คือ  
๑. นายเมตตา บันเทิงสุข  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

๒. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน คือ   
๑.  นายนที ทบัมณ ี  ผูอํานวยการสวนปโตรเลี่ยม 
๒.  นายเพทาย หยุดธรรม  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบาย และแผน ๗ ว. 
๓.  นายวพีัฒน เกียรตเิฟองฟู เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน ๗ ว. 

๓.  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน คือ 
๑. นางบุญราศี  ทองเปนใหญ        รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
๒. น.ส.วรรณาภรณ  สวัสดิมงคล   ผูอํานวยการสํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม 
๓. นางบุญบันดาล  ยุวนะศิริ   ผูอํานวยการสํานักบริหารกิจการปโตรเลียม 

  ระหวางประเทศ 
๔. น.ส.อุไรพรรณ  วุฒสิงหชัย   ผูเชี่ยวชาญ 
๕. น.ส.รัญญา  รัตนโกเศศ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนระดับชํานาญการ 

๔.  คณะกรรมการกํากับกจิการพลังงาน (กกพ.) คือ 
   ๑.   ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ลาวัณยศิริ   ประธานกรรมการกํากับกจิการพลังงาน 
  ๒.  นายนภดล มัณฑะจิตร    กรรมการกํากบักิจการพลังงาน 
  ๓.  ดร.พัลลภา  เรืองรอง    กรรมการกํากบักิจการพลังงาน 
  ๔.  นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต    รองเลขาธิการ 
  ๕.  นายอรรถนันท  จันทนะวิจารณ   เจาหนาที่ฝายกํากับกจิการไฟฟาและกาซ 
       ธรรมชาติ 

๕.   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) คือ 
๑. นายปรีชา  นิศารัตน               ที่ปรึกษาระบบราชการสํานักงาน ก.พ. 

 ๖.  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คือ  
 ๑.   นางพรรณขนิตตา  บุญครอง  ผูอํานวยการสํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ 
๒. นางบุญลอม  ศรีกาญจนา   นักวเิคราะหรัฐวิสาหกจิ ผูชํานาญการพิเศษ 
๓. นายพงศภวนั  ตะรุสะ   นักวเิคราะหรัฐวิสาหกจิ 

  ๕



๗.  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ 
๑.  นายสุรงค  บูลกุล          รองกรรมการผูจัดการใหญ 

 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
๒.  น.ส.เพ็ญจนัทร  จริเกษม          ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงนิองคกร 
๓.  นางศรีวรรณ  เอี่ยมรุงโรจน      ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนและกลยุทธ 
๔.  น.ส.นภาพร  พรกฤษฎากุล       ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผน 
๕.  น.ส.ภาณมุาศ  ชูชาติชัยกุลการ หัวหนาทีมฝายแผนธรุกิจและบริษทัในเครือ 
๖.  นายสุรกิจ  ปญจสมุทร              พนักงานวิเคราะหและวางแผน 
๗.  น.ส.พรรณพร  ศาสนนนัทน    นักการเงิน 

๘.  ผูแทนจากเครือขายผูใชและผูประกอบการเกี่ยวกับกาซแอลพีจี 
๑. นายรุงชัย  จันทสิงห            ผูแทนเครือขายเครือขายผูใชกาซแอลพีจีในรถยนต 

 แหงประเทศไทย 
๒. นายสามารถ  ทรัพยพจน       ประธานรมชมรมผูประกอบการสถานีบริการแกสแอลพีจ ี
๓. นายสุรศักดิ์  นิตติวัฒน         นายกสมาคมธรุกิจอุปกรณใชกาซสําหรับยานยนต   
๔. นายอภิชาติ  เอี่ยมสกุล 
๕. นายทวีศักดิ์  ควรประดษิฐ 
๖. นายวรเศรษฐ  บุญตรี 
๗. นายนเรศ  สกลสุทธิพงศ 
๘. นายเอกลกัษณ  โพธิใบกุล 

๙.   ผูทรงคุณวุฒิ คือ 
๑. นายอัษฎาวุฒิ พิทักษไทยจํารัส     
๒. พันตรี รัฐเขต แจงจํารัส             
๓. ร.ศ.ดร.ไพโรจน  วงศวิภานนท 

ในสวนของการจัดการสัมมนา คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ
เสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภายังไดรวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และองคกรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวของจัดการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “NGV/LPG ทุกขของประชาชนผลประโยชนของใคร”  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒  เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ หองประชุมจุมภฎ-พันธุทิพย 
อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการที่ภาครัฐจะมีนโยบายการปรับราคากาซ 
NGV/LPG ตลอดจนการหามาตรการหรือแนวทางเสนอตอรัฐบาล เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนและ
ประเทศชาติอยางแทจริง   และไดเชิญวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากกระทรวงกระทรวงพลังงาน ผูแทน

  ๖



จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูแทนจากเครือขายผูใชกาซแอลพีจีในรถยนตแหงประเทศไทย 
สมาคมธุรกิจอุปกรณใชกาซสําหรับยานยนต และมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ตลอดจนประชาชนทั่วไปมารวม
ใหขอมูลในงานดังกลาว 

  ๗



สวนที่ ๓   ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 ผลการศึกษาและการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๓ กรณี มีขอ
คนพบและขอสรุปดังรายละเอียดตอไปนี้  

๓.๑    การศึกษาและตรวจสอบธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหารจัดการและ 

กํากับดูแลพลังงานไทย 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษากรณีนี้จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการ
เชิญผูแทนจากหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของมาใหขอมูลและชี้แจงถึงเรื่องนี้ อัน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานพลังงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ผูแทนจากกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและสํานักงานนโนบายและแผนพลังงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ผูแทนจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒  
ผูแทนจากเครือขายผูใชกาซแอลพีจีในรถยนตแหงประเทศไทย ชมรมผูประกอบการสถานีบริการกาซ
แอลพีจี และสมาคมธุรกิจอุปกรณใชกาซสําหรับยานยนตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดัง
รายนามรายละเอียดที่ปรากฎในหัวขอ ๒.๓ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดประมวลและสรุปขอมูลและขอเท็จจริงไดดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

  ๓.๑.๑  ประเทศไทยเปนหนึ่งในกลุมประเทศที่มีแหลงกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบ
ขนาดใหญหลายแหลง และมีการผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงหลายปท่ีผานมา แตรัฐบาลและ
ประชาชนไทยไดรับประโยชนจากคาภาคหลวง(คาสัมปทาน)ต่ําเกินไป 
   จากการชี้แจงของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พบวา ณ ปจจุบัน ประเทศไทยมีแหลงกาซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบขนาดใหญท่ีดําเนินการผลิตแลวรวมกันกวา ๕๐ แหลง สามารถผลิตกาซ
ธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว และน้ํามันดิบไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม ป ๒๕๕๒
ไทยสามารถผลิตพลังงานรวมกันไดถึง ๗๗๙,๔๑๑ บารเรลตอวัน หรือเทากับ ๑๒๔ ลานลิตรตอวัน  

ในสวนของกาซธรรมชาตินั้นมีปริมาณการผลิต(เทียบเทาน้ํามันดิบ)เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องจาก ๗๐ ลานลิตรตอวันในป ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นเปน ๗๗ ลานลิตรตอวันในป ๒๕๕๑ และในป 
๒๕๕๒ มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเปน ๘๗ ลานลิตรตอวัน ดังที่แสดงตัวเลขไวในตารางแสดงปริมาณ
การผลิตพลังงานของไทยตอวัน  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตกาซธรรมชาติรายใหญ ๆ ของโลกจะ
เห็นวา ประเทศไทยสามารถผลิตกาซธรรมชาติไดสูงกวาอีกหลาย ๆ พื้นที่ ยกตัวอยางเชน  สามารถผลิต
ไดสูงกวามลรัฐอลาสกา ซ่ึงไดช่ือวาเปนแหลงปโตรเลียมที่สําคัญของสหรัฐอเมริกา โดยอลาสกา
สามารถผลิตไดเพียง ๒๘.๐ ลานลิตรตอวันเทานั้น ขณะที่ประเทศไทยผลิตไดสูง ๘๗.๓ ลานลิตรตอวัน

  ๘



และมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องมากวา 2 ทศวรรษแลว ดังรายละเอียดที่แสดงอยูในแผนภูมิแสดง
ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติของไทย พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๕๒  

 
ตารางแสดงปริมาณการผลติพลังงานของไทยตอวัน  

(หนวยใหเทียบเทาน้ํามันดิบ) 
บารเรลตอวัน ลานลิตรตอวัน ประเภทพลังงาน 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ พ.ค.๒๕๕๒ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ พ.ค.๒๕๕๒ 

น้ํามันดิบ ๑๓๔,๕๖๓ ๑๔๓,๙๓๕ ๑๕๔,๐๙๔ ๒๑ ๒๓ ๒๕ 

กาซธรรมชาติเหลว ๗๑,๗๑๗ ๗๗,๒๑๙ ๗๖,๖๕๕ ๑๑ ๑๒ ๑๒ 

กาซธรรมชาติ  ๔๓๘,๖๑๖ ๔๘๔,๔๘๓ ๕๔๘,๖๖๒ ๗๐ ๗๗ ๘๗ 

รวม ๖๔๔,๘๙๖ ๗๐๕,๖๓๗ ๗๗๙,๔๑๑ ๑๐๓ ๑๑๒ ๑๒๔ 

ท่ีมา: ตาราง ๑.๑ - ๑Y, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติแผนภูมิแสดงปริมาณการผลิตกาซธรรมชาตขิองไทย พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๕๒ 

ท่ีมา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน

ปริมาณกาซ (ลานลูกบาศกฟุต/วัน)
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3,146

ปริมาณกาซ (ลานลูกบาศกฟุต/วัน)

พ.ค. 2552 = 3,146 

ไทย  = 3,146 ลาน ลบ.ฟุต/วัน = 87.3 ลานลิตร/วัน
อลาสกา  = 1,010 ลาน ลบ.ฟุต/วัน = 28.0 ลานลิตร/วัน

 

 นอกจากนี้ จากขอมูลของ Energy Information Administration (EIA) ซ่ึงเปนหนวยงาน
ดานพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ พบวาประเทศไทยยังติดอยูในกลุม ๓๐ ประเทศแรกของโลกจาก
ทั้งหมด ๒๒๔ ประเทศกลุมผูผลิตกาซธรรมชาติดวย  จากแผนภูมิแสดงอันดับการผลิตกาซธรรมชาติ
ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ จะเห็นวา ป ๒๕๕๑ ไทยอยูที่อันดับ ๒๗ สามารถผลิตกาซธรรมชาติ
ไดเกินกวา ๑ ลานลานลูกบาศกฟุตตอป ซ่ึงเปนปริมาณที่สูงกวาประเทศในกลุมโอเปกหลายประเทศ แต
จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบวาสวนแบงรายไดที่รัฐบาลไทยไดรับสัมปทานอยูใน
ระดับที่ต่ํ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ  (ถึงแมวาจะรวมการจัดเก็บภาษีแลวก็ตาม)      
  ๙



โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานที่มีความสามารถในการผลิตกาซธรรมชาตินอยกวาไทย  
ตัวอยางเชน บรูไน (อันดับโลกที่ ๓๖) พมา (อันดับโลกที่ ๓๙) และ เวียดนาม (อันดับโลกที่ ๔๖)  แต
ผลประโยชนที่รัฐบาลไทยพึ่งไดจากทรัพยากรประเภทนี้กลับต่ํามากเนื่องจากรัฐบาลไทยเรียกเก็บ
คาภาคหลวงจากปริมาณการขุดเจาะในอัตราเพียง ๕ – ๑๕%  

แผนภูมิแสดงอันดับการผลติกาซธรรมชาติของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ (ป ๒๕๕๒) 

17

การผลิตกาซธรรมชาติ(พันลานลบ.ฟุตตอป)
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สมาชกิ OPEC

 http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=1&cid=all,&syid=2005&eyid=2008&unit=BCF

 ท่ีมา : Energy Information Administration Official Energy Statistics from the U.S. Government 

 
 ที่ผานไทยไดมีการปรับการจัดเก็บอัตราคาภาคหลวงปโตรเลียมมาแลวจาก ๑๒.๕% 

(Flat Rate) มาเปน ๕-๑๕%  แตทวาอัตราปรับดังกลาวกลับทําใหผลตอบแทนที่สงคืนรัฐมีมูลคาลดลง 
(ดังตารางดานลาง) อัตรากาวหนาดังกลาวยังถือวานอยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เชน 
โบลิเวีย (อันดับโลกที่ ๓๔)  รัฐไดรับจากคาภาคหลวงสูงถึง ๘๒% ของยอดการผลิตกาซธรรมชาติ∗  
(แมวาจะมีกาซธรรมชาตินอยกวาไทยก็ตาม) หรือแมแตประเทศในภูมิภาคเดียวกันอยางอินโดนีเซีย ก็

ไดรับสวนแบงผลประโยชนจากน้ํามันดิบที่ ๘๕% และกาซธรรมชาติที่ ๗๐%∗∗(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบในภาคผนวก) นอกจากผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับต่ํากวานานาประเทศที่มีปริมาณ
ทรัพยากรใกลเคียงกันแลว รายละเอียดของสัญญาก็ยังมีขอสงสัยถึงความโปรงใส เปนธรรมและการ
เปดเผยขอมูลอันเปนสาระสําคัญ ตอประชาชนผูเปนเจาของทรัพยากรอีกดวย 

                                                   
∗

   ที่มา  http://www.ualberta.ca/PARKLAND/research/perspectives/EgySuperPower07OpEd.htm 
∗∗

 ที่มา  “Indonesian Licencing and Contract System 2003”, New Working Acreage of Oil and Gas Management.  

  ๑๐



 

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราคาภาคหลวงของไทย

ตัวอยาง: การคํานวณการจัดเกบ็อัตราคาภาคหลวงของการ
ขุดเจาะนํ้ามันดิบ 20,000 บารเรลตอวัน ตามสมมตฐิานดังน้ี 
1.  ราคานํ้ามันคิดที่ $70/บารเรล 
2.  อัตราแลกเปล่ียนที ่34.0 บาท/ดอลลาร

หนวย : ลานบาท

    รายไดตอป  วิธีการจัดเก็บคาภาคหลวง

 อัตราเดิม 12.5% อัตราใหม 5 - 15%

  มูลคานํ้ามันดิบ               17,374               17,374 

  คาภาคหลวงของรัฐ
              

               2,172 
              

                1,770 

  รายไดของบริษัท               15,202               15,604 

 

  ๓.๑.๒  ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองในการผลิตวัตถุดิบท่ีใชในการกลั่นน้ํามัน ๔๐%  
ของการใชภายในประเทศ  

ตัวอยางเชนป พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศไทยอยูที่
ประมาณ ๑๐๙  ลานลิตรตอวัน แตจากการศึกษาขอมูลของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบวา
ในชวงเดียวกันประเทศไทยสามารถผลิตวัตถุดิบ ซ่ึงสามารถนําไปกลั่นน้ํามันสําเร็จรูป อันไดแก 
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติเหลว (Condensate) และกาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline)  มีปริมาณรวม
กวา ๔๒.๕ ลานลิตรตอวัน (พ.ค. ๒๕๕๒) คิดเปนประมาณ ๔๐% ของปริมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูปใน
ประเทศ  ดังรายละเอียดที่แสดงอยูในแผนภูมิแสดงการบริโภคเปรียบเทียบการผลิตน้ํามันและกาซหุงตม
ภายในประเทศ ตอไปนี้ 

 

  ๑๑



แผนภูมิแสดงการบริโภคเปรียบเทียบการผลิตน้าํมันและกาซหุงตมภายในประเทศ 
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ปริมาณการบริโภคนํ้ามันสําเร็จรูปและกาซหุงตม (ลานลิตร/วัน)
ปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบ, Condensate และกาซโซลีนธรรมชาติ (ลานลิตร/วัน)

 
   ท่ีมา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ท

ปริมาณการผล มันติวตัถุดบิในประเทศทีใ่ชกลัน่นํา้
ปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบ, Condensate และกาซ

โซลีนธรรมชาติ (ลานลิตร/วัน)
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ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ, Condensate และกาซโซลีนธรรมชาติ (ลานลิตร/วัน)

ี่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
 

พ.ค. 2552 = 42.5 

แผนภูมิแสดงปริมาณการผลิตวัตถุดิบในประเทศที่ใชกล่ันน้ํามัน 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน และ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

นอกจากนี้จะเห็นไดจากแผนภูมิแสดงปริมาณการผลิตวัตถุดิบในประเทศที่ใชกล่ัน
น้ํามันพบวา  ปริมาณการผลิตวัตถุดิบที่ใชกล่ันน้ํามันขนาดนี้เทากับ ๑ ใน ๓ ของปริมาณการผลิตของ
ประเทศกาตาร และใกลเคียงกับประเทศเอควาดอร ซ่ึงเปนสมาชิกกลุมประเทศโอเปกที่อยูใน ๓๐ 
อันดับแรกของโลก (ดูแผนภูมิการจัดอันดับของ EIA ป ๒๕๕๒)  สวนปริมาณการผลิตของประเทศ
ไทยสูงอยูในอันดับที่ ๓๓ ของโลกจาก ๒๒๔ ประเทศ ทั้งยังมีปริมาณที่ผลิตไดตอวันสูงกวาประเทศ
กาบองซึ่งเปนอดีตสมาชิกโอเปก เวียดนาม หรือแมแตประเทศบรูไนซึ่งอยูอันดับที่ ๔๔ ของโลกอีกดวย 
ประการสําคัญคือ ปริมาณการผลิตวัตถุดิบที่สามารถนําไปกลั่นน้ํามันสําเร็จรูปไดนี้มีทิศทางเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังนั้น แมวาไทยจะไมใชประเทศที่มีทรัพยากรปโตรเลียมมหาศาลอยางประเทศซาอุดิอา
ราเบียก็ตาม แตไทยก็จัดอยูในกลุมประเทศที่มีทรัพยากรดานนี้มากทีเดียว 
 
  ๑๒



แผนภูมิแสดงอันดับการผลติน้ํามนัของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

         ท่ีมา : Energy Information Administration Official Energy Statistics from the U.S. Government 

  ๓.๑.๓  ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองในการกลั่นน้ํามันไดมากกวา ๑๐๐ % ของการใช
ในประเทศ ทําใหตองมีการสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยปจจุบันมูลคาการสงออกพลังงานของไทย
สูงกวามูลคาการสงออกขาว ซ่ึงเปนผลผลิตหลักของคนไทย    
  จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา ในป ๒๕๕๑ ประเทศไทยมีการสงออก
พลังงาน (ประกอบดวยน้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันดิบ และกาซปโตรเลียมเหลว) กวา ๙,๗๐๐ ลานดอลลาร
สหรัฐฯ สูงกวาการสงออกขาวที่มีมูลคา  ๖,๒๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ  โดยเฉพาะในป ๒๕๕๑  น้ํามัน
สําเร็จรูปที่กลายเปนสินคาที่มีมูลคาสงออกสูงเปนอันดับ ๔ ของไทย แซงหนายางพาราและขาว ซ่ึงเปน
สินคาสงออกอันดับ ๖ และ ๗  นอกจากนี้รายไดจากการสงออกพลังงานของไทยมีมูลคาใกลเคียงกับ
มูลคาการสงออกน้ํามันของประเ ทศเอกวาดอร ซ่ึงเปนสมาชิกประเทศกลุมโอเปค (OPEC)   ดัง
รายละเอียดในตารางแสดงมูลคาการสงออกของไทยและตารางแสดงมูลคาการสงออกพลังงาน

                           ตารางแสดงมูลคาการสงออกของไทย (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

ลานดอลลารสหรัฐฯ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

น้ํามันสําเร็จรูป ๔,๐๙๗ ๗,๙๑๓ 
น้ํามันดิบ ๑,๑๘๘ ๑,๗๔๒ 
กาซปโตรเลียมเหลว ๑๔๙ ๑๘ 

รวมพลังงาน  ๕,๔๓๔ ๙,๖๗๓ 

ยางพารา ๕,๖๔๐ ๖,๗๙๒ 
ขาว ๓,๔๖๗ ๖,๒๐๔ 

                     ท่ีมา: ขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย, กระทรวงพาณิชย 

  ๑๓



 
ตารางแสดงมลูคาการสงออกพลังงาน (พนัลานดอลลารสหรัฐฯ) 

ประเทศ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 
เอกวาดอร (เฉพาะน้ํามัน)  ๗.๔ ๗.๗ ๑๐.๒ 
ไทย  ๕.๕ ๕.๔ ๙.๗ 

ท่ีมา:  ๑.  ขอมูลประเทศเอกวาดอรไดจาก Energy Information Administration (EIA), การผลิตกาซ  ธรรมชาติของเอกวาดอรมีปริมาณ
นอยมากจึงไมไดนําขอมูลสงออกกาซธรรมชาติของเอกวาดอรมารวมเปรียบเทียบ 

๒. ขอมูลประเทศไทยไดจากสถิติการคาระหวางประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย 

   ๓.๑.๔  ความขัดแยงเชิงบทบาทและผลประโยชนของ บมจ. ปตท.  ระหวางความเปน
รัฐวิสาหกิจและบริษัท เอกชน (Conflict of responsibility and interest between state-own enterprise 
and private firm) 

  การแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปสูการเปน บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)  ตั้งแตปลายป ๒๕๔๔ โดยที่กระทรวงการคลังยังถือหุนเกินกวา ๕๐% ทําให ปตท. เปน
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญที่สุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขณะเดียวกันยังเปน 
“รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทําให บมจ. ปตท. ไดรับสิทธิพิเศษจากความเปนหนวยงานของ
รัฐหลายประการและกอใหเกิดความไดเปรียบเหนือบริษัทอ่ืน ๆ เชน จากการที่ ปตท. ไดรับทรัพยสินที่
โอนไปจากรัฐในราคาต่ํา อาทิ ทอขนสงกาซธรรมชาติจํานวนมากที่ใชเงินภาษีของประชาชนมาสราง 
และทําให บมจ. ปตท. กลายเปนบริษัทที่ผูกขาดธุรกิจน้ํามันและกาซของประเทศในหลายดาน            
ซ่ึงมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะสองมาตรฐาน กลาวคือ 

  ดานหนึ่งคือ การไดเปรียบบริษัทเอกชนทั่วไปจากการไดสิทธิพิเศษที่แตกตางในการ
ดําเนินธุรกิจ เชน การผูกขาดการขายน้ํามันและกาซใหกับรัฐ การผูกขาดในธุรกิจการแยกกาซ การ
ผูกขาดในธุรกิจการขนสงกาซธรรมชาติ เปนตน  การแปรรูปของ ปตท. ที่เกิดขึ้น ยังทําให บมจ. ปตท. 
ไดเปรียบบริษัทอ่ืน ๆ จากทรัพยสินท่ีโอนไปจากรัฐในราคาต่ํา เชน การสรางผลกําไรจากทอขนสงกาซ
ธรรมชาติอยางมหาศาลโดยที่ใชเงินภาษีของประชาชนมาลงทุน  โดยในชวงกอนการแปรรูปเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจไดลงทุนโครงการตางๆ ดวย
เงินของรัฐซึ่งก็คือเงินของประชาชนและเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เชน การวางทอขนสงกาซ
ธรรมชาติในอาวไทยระยะทางยาวกวา ๑,๑๐๐ กิโลเมตร แตปรากฏวาเมื่อโครงการตางๆ อยูในชวงผลิ
ดอกออกผล องคกรของประชาชนแหงนี้กลับถูกแปรรูปเปนสมบัติของเอกชน โดยที่ผูถือหุนทั้งหลายใน
บริษัท ปตท. ไมตองรับภาระความเสี่ยงที่มีอยูสูงในชวงเริ่มโครงการเลย  
  แตอีกดานหนึ่งเมื่อประชาชนเรียกรองใหมีการคํานึงถึงความเดือดรอนของผูบริโภค 
บมจ.ปตท. มักชี้แจงถึงความเปนเอกชนที่เนนความเปนอิสระในการดําเนินธุรกิจ เพื่อแสวงหากําไร  

  ๑๔



ทั้งๆ ที่มีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ ซ่ึงรัฐสามารถใชสิทธิผานคณะกรรมการผูเปนตัวแทนของ
รัฐในการกําหนดนโยบายดานราคาได 
  นับตั้งแตมีการแปรรูป ปตท. เปนตนมา ปตท. สามารถทํากําไรไดอยางกาวกระโดด 
โดยในป ๒๕๔๔ จนถึงป ๒๕๕๐ รวมระยะเวลา ๖ ป มีการเพิ่มทุนเขามาในกิจการของ ปตท.รวมทั้ง
ส้ินประมาณ ๒๘,๐๘๓ ลานบาท แต ปตท. มีกําไรรวมกันมากถึง ๔๕๔,๒๙๙ ลานบาท ทําใหผูถือหุนที่
ไมใชกระทรวงการคลังไดรับสวนแบงกําไรรวมไปทั้งส้ิน ๒๑๖,๓๘๔ ลานบาท ซ่ึงหากไมมีการแปรรูป
กําไรสวนนี้จะเปนของรัฐทั้งหมด 
 

กําไรของ ปตท. (ลานบาท) 

ป ผูถือหุนที่ไมใช
กระทรวงการคลังเพิ่มทุน 

กําไร-ปตท. ผูถือหุนที่ไมใช
กระทรวงการคลังรับสวนแบง 

๒๕๔๓  ๑๒,๖๙๘  

๒๕๔๔ ๒๔,๒๕๐ ๒๑,๖๑๒ ๑๐,๕๘๙.๘๘ 

๒๕๔๕ - ๒๔,๔๘๕ ๑๑,๙๙๗.๖๕ 

๒๕๔๖ - ๓๙,๔๐๑ ๑๙,๓๐๖.๔๙ 

๒๕๔๗ - ๖๒,๖๖๖ ๓๐,๗๐๖.๓๔ 

๒๕๔๘ - ๘๗,๘๔๓ ๔๓,๐๔๓.๐๗ 

๒๕๔๙ ๑,๔๐๕ ๙๕,๒๖๑ ๔๖,๖๗๗.๘๙ 

๒๕๕๐ ๒,๔๒๗ ๑๑๐,๓๓๓ ๕๔,๐๖๓.๑๗ 

รวม ๒๘,๐๘๓ ๔๕๔,๒๙๙ ๒๑๖,๓๘๔.๔๙ 

  
  ๓.๑.๕   บมจ. ปตท. เปนบริษัทซ่ึงมีอํานาจผูกขาดเหนือตลาดโรงกลั่นน้ํามัน 

  ปจจุบัน บมจ. ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญของโรงกลั่นน้ํามัน ๕ ใน ๖ แหงจากโรงกลั่น
ท่ีมีกําลังการกลั่นเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บารเรลตอวัน โดยกําลังการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปรวมกันกวา ๑ ลาน
บารเรลตอวันหรือเทากับ ๘๕% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณการใชในประเทศมีเพียง
แค ๗ แสนบารเรลตอวันเทานั้น ทําให ปตท. มีสิทธิควบคุมนโยบายผานคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ครอบงําตลาดได ดังตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

  ๑๕



 

 

ตารางแสดงกําลังการผลติน้ํามันสําเร็จรูปของไทย ป ๒๕๕๒ 

ผูถือหุนใหญ โรงกลั่น บริษัท ที่ตั้ง ปที่กอตั้ง กําลังการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป(บารเรลตอวัน) 

ไทยออยล บมจ.ไทยออยล ชลบุรี ๒๕๐๔ ๒๗๕,๐๐๐ 

บางจาก บมจ.บางจาก
ปโตรเลียม  

กรุงเทพฯ ๒๕๓๒ ๑๒๐,๐๐๐ 

ไออารพีซี บมจ.ไออารพีซี ระยอง ๒๕๓๗ ๒๑๕,๐๐๐ 

อะโรเมติกส
และการกลั่น 

บมจ..ปตท. อะโรเม
ติกสและการกลั่น 

ระยอง ๒๕๓๘ ๒๘๐,๐๐๐ 

 

 

บมจ.ปตท. 

สตารปโตรเลียม
รีไฟนนิ่ง 

บ.สตารปโตรเลียมรี
ไฟนนิ่ง จํากัด 

ระยอง ๒๕๓๙ ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

รวมในเครือ 
บมจ.ปตท. 

๑,๐๔๐,๐๐๐ 

(๘๔.๗๕%) 

เอ็กซอนโมบิล เอสโซศรีราชา บมจ.เอสโซ (ประเทศ
ไทย) 

ชลบุรี ๒๕๑๔ ๑๗๐,๐๐๐ (๑๓.๘๕%) 

กลุมคนไทย ระยองเพยีวรีไฟ
เอร 

บมจ.ระยองเพยีวริ
ฟายเออร 

ระยอง ๒๕๓๘ ๑๗,๐๐๐ (๑.๔๐%) 

 

 

รวมทั้งหมด 

๑,๒๒๗,๐๐๐ 

(ความ
ตองการใน
ประเทศ 
๗๐๐,๐๐๐ 
บารเรล/วัน) 

ขอมูลจาก สถาบนัปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

๓.๑.๖   บมจ. ปตท. เปนบริษัทท่ีมีภาพลักษณดีมากและไดรับรางวัลดานธรรมาภิบาล 

แตในความเปนจริงพบวา บริษัทดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัดเฉพาะในการดูแลผูถือ

หุนและพนักงานของบริษัท แตมิไดยึดหลักธรรมาภิบาลที่แทจริงในการดูแลประชาชนผูเปนเจาของ

ทรัพยากรปโตรเลียม เจาของทรัพยสินดั้งเดิมของบริษัทกอนการแปรรูปและในฐานะผูบริโภค  

กลาวคือ การกําหนดราคาน้ํามันและกาซยังขาดความโปรงใส  ประชาชนไมมีโอกาสรู

และเขาใจโครงสรางและกลไกการกําหนดราคาที่เปนอยูในปจจุบัน ตัวอยางเชน การที่บริษัทในเครือ 

ปตท. ใชราคาน้ํามันอิงราคาตลาดสิงคโปร ก็ไมเคยประกาศขอมูลราคาน้ํามันของตลาดสิงคโปร รวมไป

ถึงขอมูลคาโสหุยตางๆ ที่บวกเพิ่มขึ้นมาวาเปนมูลคาเทาไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

  ๓.๑.๗  สูตรการกําหนดราคาน้ํามันของประเทศไทยอิงตามราคานําเขาจากตลาด
สิงคโปร ทําใหคนไทยตองซื้อน้ํามันสําเร็จรูปแพงกวาราคาที่ตางชาติซ้ือจากโรงกลั่นไทย ซ่ึงถือเปน
กลไกตลาดเทียมท่ีไมขึ้นกับอุปสงคและอุปทานภายในประเทศ  

  ๑๖



  การกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปอิงตามราคานําเขาจากตลาดสิงคโปรทําใหผูบริโภคชาว
ไทยตองซ้ือพลังงานดวยราคาแพงกวาท่ีควรจะเปนและไมเปนธรรม เพราะ 

๑)  ราคาที่คนไทยซื้อน้ํามันเปนราคาที่ตองบวกคาโสหุยในการขนสงน้ํามันสําเร็จรูป 
คาสูญเสียระหวางขนสง คาปรับปรุงคุณภาพจากมาตรฐานสิงคโปรมาเปนมาตรฐานไทย และคา
ประกันภัยจากสิงคโปรมาไทย ซ่ึงเปนตนทุนที่ไมไดเกิดขึ้นจริง เพราะโรงกลั่นน้ํามันตั้งอยูในประเทศ
ไทย และการผลิตก็เปนไปตามมาตรฐานของไทยอยูแลว 

๒)   การผลิตพลังงานของไทยไมไดพึ่งพิงการนําเขาน้ํามันดิบทั้งรอยเปอรเซ็นต เพราะ
กาซธรรมชาติและน้ํามันดิบบางสวนเปนวัตถุดิบในประเทศ ดังที่กลาวไวแลวในหัวขอกอนหนานี้ ซ่ึงทํา
ใหตนทุนการผลิตที่แทจริงถูกกวาราคา ณ ระดับของการนําเขาทั้งหมด 

๓) ธุรกิจผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติของไทยเปนธุรกิจกึ่งผูกขาด ทําใหราคาสินคา
พลังงานไมไดเคลื่อนไหวโดยกลไกตลาดเสรี หากแตเปนไปตามการกําหนดโดยผูคารายใหญ
ภายในประเทศเอง  ดังจะพบไดวา ราคาคาปลีกน้ํามันของไทยจะปรับตัวลงชากวาราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกมาก ดังนั้น ราคาน้ํามันที่ขายกันตามปมตางๆ จึงไมใชราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับ
ผูบริโภคหรือผูใชน้ํามัน 

ในทางกลับกัน โรงกล่ันไทยสงออกน้ํามันในราคาที่ต่ํากวาราคาที่ขายใหคนไทย เพราะ
โรงกล่ันตองสงออกตามราคาน้ํามันสําเร็จรูปตลาดสิงคโปร ลบดวยคาโสหุยในการขนสง คาสูญเสียใน
การขนสง คาประกันภัย และคาปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากเปนราคาที่เปนไปตามกลไกตลาดโลกที่
แทจริง  ดังนั้นราคาน้ํามันสําเร็จรูปท่ีคนไทยจายแพงกวาท่ีควรเปนเพราะกลไกตลาดเทียม คือประมาณ 
๒ เทาของคาโสหุยในการขนสงน้ํามันสําเร็จรูประหวางประเทศไทยและสิงคโปรนั่นเอง 

กลาวโดยสรุป ประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คือ ๑) คนไทยจายคาน้ํามันสําเร็จรูปหนาโรง
กล่ันไทยแพงกวาราคาที่โรงกลั่นสงออก และ ๒) สินคาพลังงานเมื่อมีการกลั่นหรือผลิตในประเทศได
แลว กลับมิไดมีราคาที่ถูกลงเชนสินคาชนิดอ่ืนที่ผลิตไดในประเทศเลย  เนื่องจากรัฐบาลอนุญาตใหใช
ราคาอิงตลาดสิงคโปรบวกดวยคาโสหุยตาง ๆ ที่ไมเกิดขึ้นจริง ภาครัฐใชสูตรการกําหนดราคาเชนนี้โดย
อางเหตุผลวาเพื่อเปนแรงจูงใจใหมีการตั้งโรงกล่ันน้ํามันในประเทศ     ทั้งที่ประเทศไทยสามารถกลั่น
น้ํามันไดภายในประเทศมากเกินความตองการของคนไทยมากวา ๑๑ ปแลว ดังนั้นการกําหนดราคา
น้ํามันควรตองมีการทบทวนใหมใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

๓.๑.๘  บมจ. ปตท. เปนบริษัทซ่ึงมีอํานาจผูกขาดเหนือตลาดกาซธรรมชาติ 

นอกจากธุรกิจน้ํามันแลว ปจจุบัน บมจ. ปตท. ยังเปนผูประกอบการรายเดียวในธุรกิจ
กาซธรรมชาติ ควบคุมรวมตั้งแตธุรกิจทอขนสงกาซธรรมชาติในอาวไทย โรงแยกกาซธรรมชาติ ตลอด
จนถึงธุรกิจกาซแอลพีจี และกาซเอ็นจีวี  

  ๑๗



กรณีปญหาการขาดแคลนกาซแอลพีจีที่เกิดขึ้นในป ๒๕๕๑ และสงผลตอเนื่องถึง
ปจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตรวจสอบเรื่องนี้และพบขอเท็จจริงที่สรุปไดวามีสาเหตุที่สําคัญ ๒ 
ประการ  

สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากกาซแอลพีจีที่ผลิตไดในประเทศซึ่งมีปริมาณ
พอเพียงตอการใชของภาคประชาชนทั้งภาคครัวเรือนและยานยนตนั้นถูกภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
กลุมปโตรเคมีนําไปใชเพิ่มสูงขึ้น จนปริมาณกาซแอลพีจีที่ผลิตไดในประเทศไมเพียงพอ จนตองมีการ
นําเขาเพิ่มเติม  

ปกติแลวการแบงผูใชกาซแอลพีจีแบงไดเปน ๒ สวนหลัก คือ ๑) ภาคประชาชน 
ประกอบดวยผูใชในครัวเรือนและยานยนต  และ ๒) ภาคธุรกิจ ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรมและ
กลุมปโตรเคมี  

จากขอมูลกระทรวงพลังงาน พบวา ประเทศไทยเปนผูสงออกกาซ แอลพีจี ตั้งแตป 
2535 โดยมีวัตถุดิบหลักคือกาซธรรมชาติจากอาวไทย แตในป 2551 ไทยกลับตองนําเขากาซ แอลพีจี ถึง 
452,000 ตัน โดยหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและบมจ.ปตท.ไดช้ีแจงเรื่องนี้วา สาเหตุที่ตองนําเขากาซแอลพี
จีปริมาณมากเปนเพราะภาคยานยนตเปนตนเหตุหลัก เนื่องจากการใชกาซประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้น แตจาก
การตรวจสอบของอนุกรรมาธิการฯ กลับพบวา ภาคอุตสาหกรรมปโตรเคมีมีการใชกาซแอลพีจีสูงกวา
ภาคประชาชนและยานยนตมาก และใชในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องอีกดวย 

โดยในป ๒๕๔๙ อุตสาหกรรมปโตรเคมีใชกาซแอลพีจีอยูที่ ๘๒๗,๐๐๐ ตัน พอถึงป 
๒๕๕๑ มีการใชเพิ่มขึ้นเปน  ๑,๒๓๐,๐๐๐ ตัน หรือมีปริมาณเพิ่มขึ้น ๔๐๓,๐๐๐ ตัน ในขณะที่ปริมาณ
การใชของภาคยานยนตในชวงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นเพียง ๓๑๗,๐๐๐ ตัน  

ในชวงป ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชกาซแอลพีจีระหวาง
เดือนมกราคมถึงธันวาคมของทั้งสองป จะยิ่งเห็นชัดเจนวาการใชกาซแอลพีจีของกลุมปโตรเคมีเปน
ภาระตอระบบพลังงานของประเทศอยางแทจริง จนเปนเหตุใหตองมีการนําเขากาซแอลพีจี ซ่ึงเห็นได
ชัดเจนในป ๒๕๕๒ ที่ปริมาณการใชกาซแอลพีจีของภาคประชาชนชะลอตัวลง โดยเฉพาะในภาคยาน
ยนตที่มีการใชลดลงจาก ๗๖๖,๐๐๐ ตัน เหลือเพียง ๖๖๖,๐๐๐ ตันหรือลดลงไปมากถึง ๑๑๐,๐๐๐ ตัน 
ในขณะที่ภาคปโตรเคมีนั้นใชเพิ่มขึ้นจาก ๑,๒๓๐,๐๐๐ ตัน เปน ๑,๗๐๐,๐๐๐ ตัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 
๔๗๐,๐๐๐ ตันภายในเวลาปเดียว  ทําใหกาซแอลพีจีที่ผลิตไดภายในประเทศไมพอเพียงและตองมีการ
นําเขากาซแอลพีจีเพิ่มขึ้นจาก ๔๕๒,๐๐๐ ตัน เปน ๗๕๓,๐๐๐ ตัน   

ธุรกิจปโตรเคมีจึงเปนตัวการสําคัญที่ทําใหตองมีการนําเขากาซแอลพีจีในปริมาณมาก  
แตคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กลับนําเงินจากกองทุนน้ํามันที่เปนของประชาชนไป
ชดเชยการนําเขาดังกลาว ซ่ึงเทากับวากลุมปโตรเคมีไดประโยชนทั้งการซื้อกาซต่ํากวาราคาตลาดโลก 
และเมื่อกลุมปโตรเคมีใชกาซมากขึ้นจนทําใหตองมีการนําเขากาซในราคาสูงจากตางประเทศก็ดึงเงิน
ของประชาชนจากกองทุนน้ํามันมาชดเชยราคาสวนตางการนําเขา อีกทั้งยังไมตองนําสงเงินเขากองทุน

  ๑๘



น้ํามันแมแตบาทเดียว นับเปนการผลักภาระใหประชาชนที่ไมเปนธรรมและถือเปนการใชเงินของ
กองทุนน้ํามันอยางผิดวัตถุประสงค     

ขอเท็จจริงหลานี้ กระทรวงพลังงานและ บมจ.ปตท. ไมเคยเผยแพรใหประชาชน
รับทราบแตอยางได ในทางกลับกันมีการกลาวหาวาผูใชกาซในยานยนต เปนสาเหตุหลักที่ทําใหกาซ
แอลพีจีไมเพียงพอตลอดมา 

แผนภูมิแสดงสัดสวนเปรียบเทียบการใชแอลพีจี แยกตามประเภทผูใช ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
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สดัสวนการใช LPG แยกตาม
ประเภทผูใชปี ๒๕๕๑

  ท่ีมา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใชกาซแอลพีจีตามประเภทผูใช (หนวย1,000 ตัน) 
สวนตาง  

ปริมาณการใชกาซ LPG (พันตัน) ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๑ 

ภาคประชาชน ๒,๑๘๐ ๒,๔๕๖ ๒,๘๙๙ ๒,๘๙๗ -๒ 

  - ครัวเรือน   ๑,๗๒๑ ๑,๘๘๔ ๒,๑๒๔ ๒,๒๓๑ ๑๐๗ 

  - ยานยนต  ๔๕๙ ๕๗๒ ๗๗๖ ๖๖๖ -๑๑๐ 

อุตสาหกรรมและปโตรเคมี ๑,๓๓๘ ๑,๖๖๐ ๑,๘๘๘ ๒,๒๘๖ ๓๙๘ 

  - อุตสาหกรรม  ๕๑๑ ๖๐๒ ๖๕๘ ๕๘๖ -๗๒ 

  - ปโตรเคมี (FEEDSTOCK) และอ่ืนๆ  ๘๒๗ ๑,๐๕๘ ๑,๒๓๐ ๑,๗๐๐ ๔๗๐ 

รวมปริมาณการใชท้ังหมด ๓,๕๑๘ ๔,๑๑๖ ๔,๗๘๗ ๕,๑๘๓ ๓๙๖ 

ปริมาณท่ีผลิตไดในประเทศ ๔,๑๖๗ ๔,๔๖๙ ๔,๓๕๑ ๔,๔๖๓ ๑๑๒ 

ปริมาณนําเขา - - ๔๕๒ ๗๕๓   

ปริมาณสงออก ๕๗๖ ๒๗๘ ๒๑ ๑๕   

  ท่ีมา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

  ๑๙



สาเหตุประการที่สองคือ การขาดแคลนกาซแอลพีจีเกิดจากปญหาในการบริหารจัดการ
ภายใน บมจ.ปตท.เอง  คือความลาชาของการสรางโรงแยกกาซธรรมชาติแหงใหม ทําใหไมสามารถผลิต
กาซแอลพีจีไดเพียงพอตอความตองการของประชาชน ดังนั้นแมวาจะมีการพบกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปน
วัตถุดิบของในการผลิตกาซแอลพีจีในอาวไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องก็ตาม แตก็ไมสามารถปอนกาซ
ธรรมชาติเขาโรงแยกกาซได ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางดานลางนี้ 

         ตารางแสดงปริมาณกาซธรรมชาติท่ีขุดเจาะไดเทียบกับกําลังการรับกาซธรรมชาตขิองโรงแยกกาซ 

แหลงผลิต ปริมาณ 
กาซธรรมชาติที่ผลิตไดในประเทศไทย (พ.ค.๒๕๕๒) ๓,๑๔๖ ลาน ลบ.ฟุตตอวัน 
กําลังการผลิตรวมของโรงแยกกาซ ๕ แหงที่ระยอง ๑,๗๗๐ ลาน ลบ.ฟุตตอวัน 

    ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ ขอมูลจากเอกสาร บมจ. ปตท. เสนอตอคณะอนุกรรมาธิการฯ  

กาซแอลพีจี เปนผลผลิตจากท้ังโรงแยกกาซและโรงกลั่นน้ํามัน ผลผลิตสวนใหญมาจาก
โรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ซ่ึงไดจากวัตถุดิบคือ กาซธรรมชาติจากอาวไทย  การที่ประเทศไทยมี
โรงแยกกาซฯ ไมเพียงพอทําให ปตท. ตองนํากาซธรรมชาติที่ลนเกินความจุของโรงแยกกาซฯ ไปรวม
กับกาซมีเทน (ที่มีคุณคาต่ํากวา) แลวสงไปผลิตไฟฟา ทั้งที่กาซธรรมชาติดิบเหลานี้เปนทรัพยากรที่มีคา
มหาศาล การใชในแตละดานตองคํานึงถึงความคุมคาใหมากที่สุด เพราะกาซธรรมชาติดิบสามารถแยก
เปนผลิตภัณฑกาซชนิดตางๆ ที่มีคุณคาสูง เชน กาซแอลพีจี เปนตน  ดังนั้นหากมีการสรางโรงแยกกาซที่
เพียงพอกับกาซธรรมชาติที่ขุดเจาะได จะทําใหไดปริมาณกาซแอลพีจีเพิ่มขึ้นกวา ๒ ลานตันตอปซ่ึงทํา
ใหไมมีความจําเปนที่จะตองนําเขาแอลพีจีเพิ่มเติมแตอยางใด  

ปญหาการขาดแคลนกาซแอลพีจีที่เกิดขึ้นและสรางความเดือดรอนอยางยิ่งแกผูบริโภค
จึงกลาวโดยสรุปไดวา สาเหตุที่แทจริงจึงไมใชเร่ืองของการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศที่จําเปนตองใช
สําหรับการผลิตกาซแอลพีจี แตเกิดจากจํานวนโรงแยกกาซธรรมชาติของไทยที่มีไมเพียงพอตอความ
ตองการ และการใชกาซของกลุมธุรกิจปโตรเคมี ที่มีเพียงไมกี่บริษัทและโดยสวนใหญเปนภาคธุรกิจ
เอกชนในเครือของกลุมทุนพลังงาน การกระทําเชนนี้จึงเปนการไมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ผูบริโภคทั่วไป ซ่ึงเปนกลุมผูใชกาซรายยอยที่มีอยูกวางขวางทั่วประเทศ 

  ๓.๑.๙  นโยบายการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหสัมปทานกิจการปโตรเลียมขาด
ธรรมาภิบาล 

  น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติคือ ทรัพยากรธรรมชาติดานพลังงานเปนสมบัติสาธารณะที่
สําคัญของชาติ ดังนั้นในหลายประเทศทั่วโลกจึงกําหนดใหการตัดสินใจดานพลังงานของชาติเปน
อํานาจโดยตรงของประชาชนผานการลงประชามติหรือผานรัฐสภา ซ่ึงก็คือตัวแทนประชาชน เชน กรณี
การใหสัมปทานพลังงานใหมของสหรัฐอเมริกาในอาวเม็กซิโก รัฐสภาจะตองเปนผูพิจารณาใหความ

  ๒๐



เห็นชอบ นอกจากนี้สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ยังมีอํานาจยับยั้งการตัดสินใจของเอกชนในดานพลังงาน 
เชน กรณีที่บริษัทยูโนแคลตองการขายกิจการใหแกบริษัทในประเทศจีนนั้น ในที่สุดก็ถูกยับยั้งจาก
สภาคองเกรสและสั่งใหขายบริษัทยูโนแคลแกบริษัทเชฟรอน ซ่ึงเปนบริษัทของสหรัฐฯ แทน 
 หรือกรณีการใหตางชาติเขามาทําธุรกิจพลังงานในประเทศเม็กซิโก กฎหมายกําหนดวา

จะตองมีการทําประชามติเสียกอน  ขณะที่ในกรณีของประเทศไทย อํานาจตางๆ  ตั้งแตการอนุมัติ

สัมปทานปโตรเลียม การสํารวจปโตรเลียม ไปจนถึงการกําหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศทีจ่ะมี

ผลกระทบตอประชาชนสวนใหญอยางกวางขวาง อํานาจเหลานี้ยังเปนสิทธ์ิขาดของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงานเทานั้น โดยไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการปโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติการ

ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ฉบับแกไขเมื่อวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐  ในมาตรา ๒๒ หรือกรณีที่จําเปนก็

เพียงขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยไมตองนําเรื่องเสนอผานการพิจารณาในรัฐสภา  

  กรณีที่เห็นไดชัดคือการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามการเสนอของกระทรวงพลังงานเมื่อ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ใหตออายุสัมปทานแหลงพลังงานในอาวไทยออกไปอีก ๑๐ ป ใหกับกลุม
บริษัทน้ํามันสองบริษัท ทั้งๆ ที่ยังมีสัมปทานเดิมเหลืออยูถึง ๕-๖ ป ไดแก  

๑)  กลุมบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และ คณะผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียม เลขที่ ๑/๒๕๑๕/๕ และ ๒/๒๕๑๕/๖ สําหรับแปลงสํารวจหมายเลข ๑๐ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓   

๒)  บริษัท ปตท สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และคณะผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ และ ๕/๒๕๑๕/๙ สําหรับแปลงสํารวจหมายเลข ๑๕ ๑๖ และ ๑๗    

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติใหกระทรวงพลังงานดําเนินการออกสัมปทาน
ปโตรเลียมของแหลงปโตรเลียมเพิ่มเติมอีกจํานวน ๔ ฉบับ คือ  ๑)  สัมปทานปโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๑๐) ของสัมปทานปโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๑๕/๕;   ๒)  สัมปทานปโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ของ
สัมปทานปโตรเลียมเลขที่ ๒/๒๕๑๕/๖;   ๓)  สัมปทานปโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) ของสัมปทาน
ปโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗  และ ๔)  สัมปทานปโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) ของสัมปทาน
ปโตรเลียมเลขที่ ๕/๒๕๑๕/๙  

การอนุมัติใหตออายุดังกลาวมีขึ้นทั้งที่สัมปทานทุกฉบับยังมีอายุเหลืออยูอีก ๕-๖ ป    
ขณะเดียวกันการใหตอสัมปทานและใหออกสัมปทานเพิ่มดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๕๐ มีผลบังคับใชแลว จึงกลาวไดวา การกระทําดังกลาวไมนาจะชอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กลาวคือ มาตรา ๖๗ ซ่ึงคุมครองสิทธ์ิของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ มาตรา ๑๙๐ ที่ระบุใหธุรกรรม
สัญญา และพันธะกรณีที่ผูกพันธกับตางประเทศ หรือผูกพันทางการคา การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ  

 

  ๒๑



ขั้นตอนที่เกิดขึ้นสะทอนชัดเจนถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในกระบวนการกํากับ
ดูแลการตัดสินใจทางนโยบายและการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของกระทรวงพลังงาน ทําใหเกิด
ปญหาดานความโปรงใส   ประชาชนคนไทยเองขาดการรับรูขอมูลตาง ๆ และไมไดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรอันมีคาของชาติแตอยางใด ทั้งยังอาจเปนชองทางการกระทําทุจริตเชิงนโยบาย
ไดอีกดวย 

 

๓.๒   การศกึษาและตรวจสอบธรรมาภิบาลในกิจการกาซธรรมชาต ิกรณกีารปรบัอัตรา
คาบรกิารสงกาซธรรมชาต ิ(คาผานทอกาซธรรมชาต)ิ ของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดมีการศึกษาถึงปญหาที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลในระบบ
พลังงานไทย กรณีของการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ (คาผานทอกาซธรรมชาติ) ของ บมจ. 
ปตท. โดยไดเชิญผูเกี่ยวของจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวขอ ๒.๓ มาชี้แจงขอมูลและใหขอคิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒  และวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามลําดับ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ พบขอมูล ขอเท็จจริง และมีขอสังเกต ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑  ขอเท็จจริงกรณีการขึ้นคาบริการสงกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ บมจ. ปตท. ไดจัดทําแผนการลงทุนขยายโครงขาย
ระบบทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๔ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)  แผนแมบทดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 
และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามลําดับ เปนเงิน
ลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๗๗ ลานบาท  บริษัท ปตท. ไดอางถึงความตองการใชกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องของประชาชน ภาคการผลิต ภาคขนสง และภาคบริการในขณะนั้น  รวมทั้งเพื่อใหสอดรับ
กับความตองการกาซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟาที่คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๔ (Power  Development  Plan) หรือท่ีเรียกกันสั้น ๆ วา แผนพีดี
พี (PDP)  

ขณะเดียวกันภาครัฐในขณะนั้นไดยกเหตุผลถึงความจําเปนในการลงทุนและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวตอตนทุนราคากาซธรรมชาติที่จะเปนตนทุนทั้งทางตรง
และทางออมตอประชาชน  ภาคการขนสง  ภาคบริการ  ภาคการผลิต  และภาคอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) จึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เห็นชอบ
หลักเกณฑและขอกําหนดในการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติที่ไดปรับปรุงใหสอดคลองกับ

  ๒๒



แผนการจัดหากาซธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดมอบหมายให
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทํา “คูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตรา
คาบริการสงกาซธรรมชาติ” เพื่อใชเปนกรอบในการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสง
กาซธรรมชาติใหม และมอบอํานาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนผูพิจารณาและใหความ
เห็นชอบหลักเกณฑใหมของการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติดังกลาว โดยใหมีผลบังคับใช
ในชวงเวลาที่เหมาะสม  ตอมาคูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 
ท่ี สนพ. จัดทําขึ้น ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและมีผลบังคับใชในวันท่ี 
๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใชเวลาในกระบวนการนี้อยางรวบรัดเพียง ๒ เดือนเศษเทานั้น 

บมจ. ปตท.จึงไดจัดทําขอเสนอขอปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหมตามคูมือ
ดังกลาวและเสนอตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
โดยขอปรับอัตราคาบริการฯ เพิ่มขึ้นจาก ๑๙.๗๔๔๗ บาทตอลานบีทียู   เปน ๒๒.๕๗๒๖ บาทตอลาน 
บีทียู  คือเพิ่มขึ้น ๒.๘๒๗๙ บาทตอลานบีทียู หรือคิดเปนการปรับเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๔.๓๒ 

กกพ. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลผูประกอบกิจการพลังงานชี้แจงตอคณะอนุ
กรรมาธิการฯ วา ในการพิจารณาขอเสนอขอปรับอัตราคาบริการฯ ของ บมจ. ปตท. เปนไปตาม “คูมือ
การคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ” และไดอางวามีการพิจารณาถึง
ผลกระทบตอประชาชน ภาคการผลิต ภาคขนสง และภาคบริการ ตลอดจนคํานึงถึงศักยภาพและ
ความสามารถของ บมจ. ปตท. ในการลงทุนและการขยายระบบโครงขายทอสงกาซธรรมชาติควบคูไป
ดวย  ในที่สุดจึงไดอนุมัติให บมจ. ปตท. ปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก ๑๙.๗๔๔๗ 
บาทตอลานบีทียู เปน ๒๑.๗๖๖๕ บาทตอลานบีทียู หรือเพิ่มขึ้น ๒.๐๒๑๘ บาทตอลานบีทียูเมื่อวันที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒   

การปรับอัตราคาบริการดังกลาวมีผลใหคาบริการสงกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
๒๐,๐๐๐ ลานบาทในป ๒๕๕๑ เปน ๒๒,๐๐๐ ลานบาทในป ๒๕๕๒โดยทันที  และทําให ปตท.มีผล
กําไรเพิ่มขึ้นในป ๒๕๕๒ เปนจํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท จากการไดรับอนุมัติใหขึ้นราคาคาผานทอ ใน
ทายที่สุด คาบริการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้จะถูกผลักภาระมายังประชาชนทั้งทางตรงและทางออม 

  ทั้งนี้ กกพ. ระบุวา อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหมนี้ไดผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาพลังงานและคาบริการแลว ซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ อาทิเชน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนผูบริโภค อาทิ ผูแทนสภา
หอการคาไทย ผูแทนสมาคมธนาคารไทย และนักวิชาการอิสระ เปนตน  และมียังการรับฟงความ
คิดเห็นเปนเวลา ๓ สัปดาห คือตั้งแตวันที่ ๒๔ กุมภาพันธถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๖๗ 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ผานทางเว็บไซตของ กกพ. 

  ๒๓



  อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงราคากาซธรรมชาติในปจจุบัน พบวาราคากาซในตลาดโลก
ไดมีการปรับลดลงอยางตอเนื่องดังที่แสดงไวในแผนภูมิแสดงราคากาซธรรมชาติในตลาดโลกที่ลดลง  
นอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลก เชน มาเลเซีย เปนตน ไดดําเนินมาตรการลดคาสาธารณูปโภค
เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายใหกับประชาชนภายใตภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ในสวนของประเทศ
ไทยนั้น รัฐบาลซึ่งคือผูดูแลทุกขสุขแกประชาชนไดดําเนินมาตรการลดภาระคาสาธารณูปโภค
เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยการใชเงินของรัฐมาอุดหนุน  ทวา กกพ . ซึ่งเปนคณะกรรมการ
อิสระที่จัดตั้งภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กลับอนุมัติใหขึ้น
คาบริการสงกาซธรรมชาติ การอนุมัติดังกลาวจึงอาจกอใหเกิดการขัดกันกับนโยบายของรัฐบาล
ได 

แผนภูมิแสดงราคากาซธรรมชาติในตลาดโลกที่ลดลง 
(แหลง Henry Hub ของสหรัฐฯ) 

 
  ท่ีมา: สํานักขาว Bloomberg    หมายเหตุ: Henry Hub เปนแหลงกาซธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา 

 
๓.๒.๒   ขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฯ 
จากการชี้แจงและใหขอมูลจากผูแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) ในประเด็นการปรับขึ้นคาบริการสงกาซธรรมชาติหรือคาผานทอกาซธรรมชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒  นั้น คณะอนุกรรมาธิการฯ มีขอสังเกตตอประเด็นการปรับขึ้น
คาผานทอ ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ  ๑)  เหตุผลในการขอขึ้นคาผานทอกาซเหมาะสมหรือไม  และ ๒)  
การขึ้นคาผานทอมีความจําเปนเรงดวนหรือไม ภายใตภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบัน  

 ๑)  ความเหมาะสมของการปรับขึ้นคาผานทอกาซธรรมชาติ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็นวา เหตุผลและกระบวนการในการอนุมัติใหขึ้นคา
ผานทอกาซฯ ครั้งนี้ไมมีความเหมาะสมเพียงพอและขัดตอหลักธรรมาภิบาล โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ขอตั้งประเด็นขอสังเกต ๕ ประการ คือ 

  ๒๔



๑.๑)  กระบวนการจัดทําคูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซ
ธรรมชาติเหมาะสมหรือไม  

จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา การจัดทําคูมือการคํานวณราคากาซ
ธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติเพื่อใชเปนกรอบในการคํานวณราคากาซฯ และอัตรา
คาบริการสงกาซฯ ใหม มีความเรงรีบอยางผิดปกติ โดยที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือประชาชนไมไดมี
สวนรวมใด ๆ เลย ท้ังยังขัดกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดวย 

กลาวคือ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหทบทวนหลักเกณฑการกําหนดราคากาซและอัตราคาคาบริการสงกาซที่ กพช.ได
ประกาศใชมาตั้งแตวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔  (อันเปนชวงที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยถูก
แปรสภาพเปน บมจ. ปตท. และมีการกระจายหุนเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) และมอบหมาย
ใหสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  จัดทํา “คูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตรา
คาบริการสงกาซธรรมชาติ” อีกทั้งยังมอบอํานาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเพียงคนเดียว
เทานั้นเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบหลักเกณฑใหมที่ สนพ. จัดทําไดโดยทันที 

ตอมาคูมือการคํานวณราคากาซฯ และอัตราคาบริการสงกาซฯ ที่ สนพ. จัดทําขึ้นนี้
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและมีผลบังคับใชในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๑ ระยะเวลาของการการพิจารณาและเห็นชอบใชเวลาเพียง ๒ เดือนเศษเทานั้น  

ขอสังเกตที่สําคัญคือ กระบวนการจัดทําคูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตรา
คาบริการสงกาซธรรมชาตินี้ ดําเนินการในชวงท่ีภาคประชาชนยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อใหเพิก
ถอนการแปรสภาพการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไดมีการยื่นฟอง
ในวันที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในขณะที่ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ออกมาใน
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และคูมือฯฉบับนี้มีผลบังคับใชในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใชเปนกรอบในการคํานวณและพิจารณาอนุมัติราคากาซฯ 
และอัตราคาบริการสงกาซฯนี้ไมมีการนําคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาให ปตท. ตอง
ดําเนินการคืนทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ซ่ึง บมจ. ปตท. ไดมาจากการใชอํานาจมหาชน
ของรัฐและเงินลงทุนของรัฐ ซ่ึงมาจากภาษีของประชาชน คืนใหกับกระทรวงการคลังทั้งหมด ทั้งนี้
รวมถึงระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งหมดมาประกอบในการจัดทําคูมือฯ ดวย  ยิ่งกวานั้นคือคูมือฯ ที่ 
สนพ. จัดทําขึ้นและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใหความเห็นชอบนี้ยังขัดกับคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดดวยการใหสิทธิแกการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแปรสภาพเปน บมจ. ปตท. ไป
แลวเปนผูทําหนาที่ในการประเมินมูลคาสินทรัพยที่ไดมากอนการแปรรูปและขยายอายุการใชงานใหม
ไดอีกในกรณีที่ทอกาซหมดอายุการใชงานลง (เมื่อตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว ก็สามารถประเมินราคาทอ
เกาขึ้นมาใหมไดอีกเสมือนกับวามีการลงทุนเพิ่มขึ้นใหม) ดังจะเห็นไดจากขอความตอนหนึ่งในคูมือ
ฉบับใหมนี้ ที่ระบุวา 

  ๒๕



“เม่ือทอกาซเสนใดเสนหนึ่งหมดอายุการใชงานลง ใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย

ไปดําเนินการประเมินมูลคาสินทรัพยและขยายอายุการใชงานใหม ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการ

กําหนดคาใชจายการดําเนินงานและคาบํารุงรักษาระบบทอ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน ( สนพ.)” 

 บมจ. ปตท. ไดดําเนินการจัดจางบริษัทที่ปรึกษา ๒ บริษัท คือ General Electric 
International Operations Company (GEIOC) และ Shell Global Solution Thailand (SGST) เพื่อ
ทําการศึกษา ๑) การขยายอายุการใชงานของระบบทอสงกาซธรรมชาติในปจจุบัน  ๒) ประเมินมูลคา
สินทรัพยของระบบทอที่มีการขยายอายุการใชงาน  และ ๓) ประมาณคาใชจายดําเนินการและ
บํารุงรักษาระบบทอที่ขยายอายุใชงาน  ผลการศึกษานี้ทําใหทอกาซเกาที่สรางกอนแปรรูปฯมีมูลคา
สูงขึ้นประมาณหนึ่งแสนลานบาท โดยปตท.สามารถปรับอัตราคาบริการสงกาซใหสูงขึ้นไดเสมือนกับ
วาปตท.มีการลงทุนเพิ่มเติมทั้งที่ราคาคาสงกาซควรจะลดลงเนื่องจากปตท.ถึงจุดคุมทุนมานานแลว 

การใหสิทธิดังกลาวแก บมจ. ปตท. ผานทางคูมือฉบับนี้ จึงเปนเหมือนการที่เจาหนาที่
รัฐไดใชอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑในการยกสาธารณสมบัติของแผนดินคือ ทอกาซธรรมชาติ
ใหกับ บมจ.ปตท. โดยคิดมูลคาเพียงเล็กนอย และยังเปดโอกาสให บมจ. ปตท. นําทรัพยสมบัติของ
แผนดินไปขยายอายุการใชงานและตีราคาใหมตามที่ตองการ โดย บมจ.ปตท.สามารถนํามูลคาจากการตี
ราคาทอเกาใหเพิ่มขึ้นนี้มาเปนตนทุนคาใชจายที่ใชเรียกเก็บจากประชาชนเพิ่มขึ้น การดําเนินการ
ดังกลาวเพียงแคขอความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เทานั้น  (ตามที่
ปรากฏจากเอกสารเรื่องการคํานวณอัตราคานวณคาบริการสงกาซธรรมชาติที่ ปตท. นําเสนอตอ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมณายน ๒๕๕๑) 

  การกระทําดังนี้เปนการขัดตอคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอยางชัดเจน การที่ 
กกพ. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลผูประกอบกิจการพลังงานไดพิจารณาขอเสนอขอปรับอัตรา
คาบริการฯของ บมจ. ปตท. ตามกรอบการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติของคูมือดังกลาว จึง
ตั้งอยูบนพื้นฐานขอมูลขอเท็จจริงที่นํามาประกอบการพิจารณาที่ผิดเพี้ยนมาตั้งแตตน และสงผลกระทบ
ผลประโยชนของชาติและตอประชาชนอยางกวางขวางและหลีกเลี่ยงไมได 

 

 

 

 

 

  ๒๖



ตารางแสดงลําดับเหตุการณการอนุมัติปรบัคาบริการสงกาซธรรมชาต ิ(คาผานทอกาซธรรมชาติ) 

๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาคประชาชนยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อให เพิกถอนการแปรสภาพการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) อนุมัติแผนแมบทระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๔ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)  แผนแมบทดังกลาวไดรับ
อนุมัติ เปนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๗๗ ลานบาท   

๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๔ – 
๒๕๕๔ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)  ตามที่ กพช. เสนอ  เปนผลให บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
นําไปจัดทําแผนการลงทุนขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ เปนเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๗๗ ลานบาท 

๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติใหทบทวนหลักเกณฑการกําหนด
ราคากาซและอัตราคาคาบริการสงกาซที่ กพช.ไดประกาศใชมาตั้งแตวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๔๔  และมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทํา 
“คูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ” 

๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให ปตท. ตองดําเนินการคืนทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน ซึ่งไดมาจากการใชอํานาจมหาชนของรัฐและเงินลงทุนของรัฐ ที่มาจากภาษี
ของประชาชน คืนใหกับกระทรวงการคลังทั้งหมด 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ ที่ สนพ. จัดทํา
ขึ้น ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและใหมีผลบังคับใช  

๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ บมจ. ปตท.ไดจัดทําขอเสนอขอปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหมตามคูมือ
ดังกลาวและเสนอตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยขอปรับอัตรา
คาบริการฯ เพิ่มขึ้นจาก ๑๙.๗๔๔๗ บาทตอลานบีทียู   เปน ๒๒.๕๗๒๖ บาทตอลาน บีที
ยู  คือเพิ่มขึ้น ๒.๘๒๗๙ บาทตอลานบีทียู หรือคิดเปนการปรับเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๔.๓๒ 

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒   

 

กกพ. อนุมัติให บมจ. ปตท . ปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นไดจาก 
๑๙.๗๔๔๗ บาทตอลานบีทียู เปน ๒๑.๗๖๖๕ บาทตอลานบีทียู หรือเพิ่มขึ้น ๒.๐๒๑๘ 
บาทตอลานบีทียู ตํ่ากวาที่ บมจ.ปตท.เสนอขอเพียง ๐.๘๐๖๑ บาทตอลานบีทียู 

 

 

 

 

  ๒๗



ตารางเปรียบเทียบการประเมินมูลคาทอสงกาซและผลประโยชนท่ี บมจ. ปตท. ไดรับ  
การประเมินมูลคาทอสงกาซ มูลคา (ลานบาท) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ การประเมินมูลคาทอสงกาซธรรมชาติและ
อุปกรณตามมูลคาทางบัญชีเพื่อแปรรูปการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยเขาตลาดหลักทรัพย  

๔๖,๑๘๙.๒๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ สตง. ประเมินมูลคาระบบทอสงกาซเพื่อเรียกคืน
จาก บมจ. ปตท. ตามคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด 

๓๒,๖๑๓.๔๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ บมจ.ปตท.จางบริษัทที่ปรึกษา ๒  บริษัท 
ประเมินทอสงกาซตามมูลคาทางเศรษฐศาสตร
เพื่อการปรับอัตราคากาซและคาผานทอกาซใหม 

๑๐๕,๐๐๐ และ ๑๒๐,๐๐๐ 
 

ผลตอบแทนที่ บมจ.ปตท.ไดรับจากคาผานทอกาซ  

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๑ ๖ ปหลังการแปรรูป บมจ.ปตท. จายคาเชาทอ
กาซใหกับรัฐ 

๑,๓๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ บมจ.ปตท.ไดรับอนุมัติใหขึ้นคาผานทออีก 
๒.๐๒๑๘ บาทตอลานบีทียู ทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้นทันทีในปแรก (จาก ๒๐,๐๐๐ ลานบาท 
เปน ๒๒,๐๐๐ ลานบาท) 

๒,๐๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๑ ๖ ปหลังการแปรรูป บมจ.ปตท.มีรายไดจากคา
ผานทอประมาณ 

๑๓๗,๑๗๖ 

๑.๒)  การนํามูลคาประเมินท่ีสูงขึ้นของทอกาซท่ีสรางกอนการแปรรูป มาใชคํานวณ
เปนตนทุนคาผานทอท่ีเพิ่มขึ้นนั้นเหมาะสมหรือไม  

 ในประเด็นนี้มีขอตองพิจารณาสําคัญ ๆ ดังนี้ คือ  

• ทอกาซที่ถูกประเมินมูลคาเพิ่มขึ้นเปนทอกาซที่สรางขึ้นกอนการแปรรูปการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย ซ่ึงหมายความวา ทอกาซดังกลาวใชเงินของรัฐซ่ึงก็คือเงินของ
ประชาชนในการกอสราง และหลังการแปรรูป บริษัท ปตท.ไดเก็บคาผานทอในแตละ
ปเปนเงินเกือบ ๒ หมื่นลานบาท ซ่ึงสุดทายคาผานทอนี้ก็ถูกผลักภาระมาสูประชาชน
ในรูปราคาขายปลีกพลังงานที่สูงขึ้น  จึงกลายเปนวาประชาชนซึ่งเดิมมีฐานะเปน
เจาของทอกาซเพราะเปนผูจายคากอสราง กลับจะตองจายคาใชทอกาซอีกดวยใน
ปจจุบัน เสมือนกับเจาของบานเมื่อลงทุนลงแรงสรางบานของตนเสร็จเรียบรอย บาน
กลับถูกโอนไปเปนของคนอื่น ทําใหเจาของบานตองกลับมาเชาบานหลังเดิมนี้อีกเพื่อ
อยูอาศัย 

  ๒๘



• แมวาในการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จะมีการประเมินมูลคาของทอกาซ
ดังกลาวไวแลว และรวมมูลคานั้นอยูในราคาหุนของ บมจ. ปตท. แตในการประเมิน
คร้ังนั้นไดประเมินมูลคาของทอกาซไวต่ําเพียง  ๔๖,๑๘๙.๒๒ ลานบาท ปรากฏตาม
หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหลักทรัพย และคาดวาจะมีอายุใชงานที่ ๒๕ ป ขณะที่การ
ประเมินครั้งใหมนี้โดยบริษัทที่ปรึกษาพบวาทอสงกาซฯนี้มีอายุใชงานไดนานถึง ๕๐ 
ป โดยอายุใชงานที่เพิ่มขึ้นอีก ๒๕ ปนี้ ทาง General Electric International Operations 
Company (GEIOC) และ Shell Global Solution Thailand (SGST) ในฐานะของที่
ปรึกษาใหกับ บมจ. ปตท.ไดประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบทอสงกาซไวสูง
ถึง ๑๐๕,๐๐๐ และ ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท ตามลําดับ ทั้งๆ ที่ทอกาซที่ถูกประเมินทั้งสอง
ครั้งเปนทอกาซชุดเดียวกัน ซ่ึงสรางมาจากเงินของรัฐและภาษีของประชาชน (อางอิง
จากเอกสารประกอบการชี้แจงของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตออนุ
กรรมาธิการฯ) 

• ดังนั้นจึงมีขอสรุปที่สําคัญคือ  ๑) การประเมินมูลคาทอกาซโดยใชวิธีการคํานวณทาง
บัญชีกอนการแปรรูปนั้นเปนการประเมินมูลคาที่ต่ํากวาความเปนจริง ซ่ึงทําใหรัฐได
เงินจากการแปรรูปนอยกวามูลคาที่แทจริง (อางอิงจากการบรรยายของ Mr. Bruno  
Bezard, MD. of  the French Government Shareholding Agency : APE เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ตอนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ ๘)  และ ๒) หากมูลคาที่ไดจากการประเมิน
ครั้งลาสุดเปนมูลคาที่แทจริงของทอกาซชุดนี้ ผูใดควรเปนผูไดรับประโยชนจากมูล
คาที่เพิ่มขึ้น รัฐในฐานะตัวแทนของประชาชนควรไดรับเงินเพิ่มขึ้นจากการแปรรูป
หรือไม หรือประชาชนจะตองจายคาผานทอเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่ประชาชนก็เปนเจาของเงินที่
นําไปกอสรางทอกาซนี้ในอดีต 

• นอกจากนี้  จากรายง านของผู สอบบัญชี ต อมู ลค าทรัพย สินที่ แบ ง แยกให
กระทรวงการคลัง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แจงวาการสงมอบทรัพยสินจาก 
บมจ. ปตท. คืนใหรัฐตามคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดยังไมครบถวน  โดย สตง. ได
ประเมินมูลคาทางบัญชีเสนอตอกระทรวงการคลังเพื่อเรียกคืนทรัพยสินจาก บมจ.
ปตท. ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีมูลคา ๕๒,๓๙๓.๕๐ ลานบาท และ บมจ.
ปตท. สงคืนตามคําพิพากษาเพียง ๑๖,๑๗๖.๒๒  ลานบาท ยังขาดอีก ๓๖,๒๑๗.๒๘ 
ลานบาท เปนทอกาซในสวนที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) รายงานวายัง
สงคืนรัฐไมครบถวน ซ่ึงประกอบดวยทอกาซธรรมชาติบนบกและในทะเล มูลคา 
๓๒,๖๑๓.๔๕ ลานบาท และสินทรัพยอ่ืนอีก ๓,๖๐๓.๘๓ ลานบาท   

  ๒๙



๑.๓)   การนําประเด็นการสรางทอสงกาซใหมเพื่อรองรับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศ (PDP) มาคิดเปนตนทุนคาผานทอท่ีเก็บกับประชาชนเพิ่มขึ้นนั้น เหมาะสมหรือไม  

• การขึ้นคาผานทอเพื่อนําเงินไปใชในการลงทุนสรางทอกาซใหม เปรียบเสมือนการผลัก
ภาระใหประชาชนเปนผูรับภาระคากอสรางนี้ ขณะที่เมื่อกอสรางเสร็จ กรรมสิทธิ์ใน
การครอบครองทอกาซใหมนี้กลับเปนของ บมจ. ปตท. ไมใชประชาชนที่เปนผูจายคา
ผานทอเพิ่มขึ้น 

• ในการดําเนินธุรกิจทั่วไป หากผูประกอบการตองการลงทุนขยายกิจการ ผูประกอบการ
ผูนั้นจะตองเปนผูรับภาระการลงทุนเอง โดยการกูเงินหรือระดมทุนจากผูถือหุน ไมใช
ขึ้นราคาสินคาเพื่อนํารายไดมาลงทุนขยายกิจการ 

๑.๔)   คาผานทอสูงขึ้น เนื่องจากตองมีการจายคาบํารุงรักษาระบบทอกาซธรรมชาติ 
คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นวาเหตุผลขอนี้มีความสมเหตุสมผลในหลักการ อยางไรก็

ตาม เนื่องจากคาบํารุงรักษาที่ กกพ. อนุมัติให บมจ.ปตท. นํามาใชคิดเปนตนทุนนั้นมีมูลคาสูงถึง  
๖๑,๒๘๓ ลานบาท ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของ เชน กกพ. ควรตองชี้แจงในรายละเอียดวาคาบํารุงรักษาที่สูงมาก
นี้ ประกอบไปดวยสวนใดบางและมีความสมเหตุสมผลหรือไม รวมทั้งควรเปดโอกาสใหหนวยงาน
อิสระภายนอกเปนผูชวยตรวจสอบความเหมาะสมของการคิดคาบํารุงรักษานี้ 

๑.๕)  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นไมมีประสิทธิภาพ 
ในการพิจารณาปรับอัตราคาบริการสงกาซฯ คร้ังนี้ ถึงแม กกพ. จะจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๗ แหง พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ แตคณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นวากระบวนการในการรับฟงความเห็นยังมี
จุดออน คือ  ๑) ระยะเวลาในการรับฟงความเห็นส้ันเกินไป เพียง ๓ สัปดาห เปรียบเทียบกับเนื้อหาที่มี
ความซับซอนซ่ึงตองใชเวลาในการหาขอมูลและวิเคราะหและทําความเขาใจ,  ๒) ชองทางการรับฟง
ความเห็นผานอินเตอรเน็ตเพียงชองทางเดียวอาจนอยเกินไปเพราะประชาชนสวนใหญไมสามารถเขาถึง
ได รวมทั้งไมมีการประชาสัมพันธที่เพียงพอ ทําใหประชาชนทั่วไปไมไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง 
ขัดกับเจตนารมณของการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 

๒)   ความเรงดวนในการขึ้นคาผานทอภายใตสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน 
คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นวาการขึ้นคาผานทอคร้ังนี้ อาจไมเหมาะสมกับสถานการณ

เศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน เนื่องจาก 

๒.๑)   การขึ้นคาผานทอจะสงผลทั้งทางตรงและทางออมใหราคาสินคาในประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น 

  ๓๐



ทางตรง  คาผานทอที่สูงขึ้นจะทําใหราคากาซที่จําหนายแกผูใชทุกประเภทเพิ่มขึ้น ทั้ง
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผูใชทั่วไป  ประการสําคัญที่สุดคือ ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น ซ่ึง
สุดทายตนทุนนี้จะถูกสงผานไปใหประชาชนทั้งประเทศผานการขึ้นคาไฟ 

ทั้งนี้ แม กกพ. จะมีมติไมขึ้นคาไฟฟาผันแปรโดยอัตโนมัติ (Ft) ในชวงเดือนพฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยให กฟผ. เปนผูรับภาระ แตมาตรการดังกลาวถือเปนมาตรการชั่วคราว เพราะ
สุดทาย กกพ. คงตองอนุมัติใหขึ้นคา Ft ในระยะตอไปเพราะคาผานทอที่เพิ่มขึ้นเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้น
อยางถาวร นอกจากนี้การให กฟผ. เปนผูรับภาระจะทําใหรายไดของ กฟผ. ลดนอยลงและสงผลให
รายไดที่ กฟผ. นําสงรัฐลดลงตามไปดวย 

ทางออม   ตนทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคาไฟฟาสงผลใหตนทุนการผลิตสินคา
ทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้น ทําใหผูผลิตอาจจะตองขึ้นราคาสินคาที่ขายใหกับผูบริโภค หรือผูผลิตบางรายที่
ไมขึ้นราคาสินคาก็จะเผชิญภาวะรายไดที่ลดลง 

ผลของการขึ้นคาผานทอจะทําใหราคาสินคาและตนทุนของภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงท้ัง
สองสวนจะทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคภายในประเทศลดลง และสงผลดานลบตอเศรษฐกิจของประเทศ
ท่ีอยูในภาวะตกต่ําและการวางงานเพิ่มขึ้น 

๒.๒) รัฐบาลมีภาระดานงบประมาณเพิ่มขึ้นในการดําเนินนโยบายลดคาใชจาย
ประชาชนเพราะคาไฟฟาท่ีอาจเพิ่มขึ้น 

• ปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายลดรายจายใหกับประชาชนโดยการชดเชยคาสาธารณูปโภค
สําคัญ เชน คาไฟฟา และคารถประจําทาง  ดังนั้นการปรับขึ้นคาผานทอ ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอคาไฟฟาและราคากาซในอนาคตที่อาจเพิ่มขึ้นจะสงผลใหรัฐตองใชเงิน
งบประมาณเพิ่มขึ้นในการดําเนินนโยบายลดรายจายดังกลาว ซ่ึงเปนการซ้ําเติมฐานะ
ทางการคลังของประเทศที่มีการขาดดุลการคลังในระดับที่สูง  

•   นอกจากนี้ การอนุมัติใหขึ้นคาผานทออาจถือวาเปนการดําเนินนโยบายของรัฐที่ขัดแยง 
กันเอง ดานหนึ่งรัฐตองการลดคาใชจายสาธารณูปโภคของประชาชนผานมาตรการ
อุดหนุน แตอีกดานกลับอนุมัติใหเพิ่มคาบริการสงกาซซึ่งทําใหราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น 

๒.๓)  หากมีการขึ้นคาผานทอและตนทุนพลังงานของไทยสูงขึ้นจะทําใหตนทุน
พลังงานของไทยมีการเปลี่ยนแปลงสวนทางกับประเทศคูแขง เพราะปจจุบันราคาพลังงานทุกประเภท
ลดลงอยางตอเนื่องตามราคาตลาดโลก ซ่ึงสุดทายอาจทําใหประเทศไทยสูญเสียความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) และในทายที่สุดอาจกลายเปนการสูญเสียความสามารถในการ
แขงขัน (Competitive Advantage) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงเนื่องจากตนทุนพลังงานในระยะ
ยาวของไทยสูงกวาประเทศคูแขง 

  ๓๑



๓.๓  การศึกษาและตรวจสอบธรรมาภิบาล กรณีความขัดแยงทางผลประโยชน ของเจา

พนักงานของรัฐกับบทบาทการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเอกชนดานพลังงาน 

และการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญของนักการเมือง 

 ปญหาพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดาน
ปโตรเลียมของไทยเกิดจากปญหาดานธรรมาภิบาลในการกํากับดูแล  เนื่องจากบทบาทอันซอนทับกัน
ในลักษณะที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ระหวางเจาพนักงานของรัฐที่
มีหนาที่กํากับดูแลภาคธุรกิจและกําหนดนโยบายเพื่อประโยชนสูงสุดตอรัฐและประชาชนไดเขาไปดํารง
ตําแหนงกรรมการธุรกิจพลังงานควบคูไปดวย ซ่ึงโดยภาระหนาที่ของกรรมการในธุรกิจพลังงานนั้นคือ 
การสรางกําไรสูงสุดใหแกบริษัท  บทบาทและหนาที่ที่ทับซอนกันนี้จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําให
นโยบายของรัฐอาจถูกครอบงําจากผลประโยชนของภาคธุรกิจได  

  คณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาลฯ ไดศึกษากรณีนี้โดยไดเชิญผูเกี่ยวของจาก
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  และ
ร.ศ.ดร.ไพโรจน  วงศวิภานนท ผูทรงคุณวุฒิ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวขอ ๒.๓ มาชี้แจง ใหขอมูล
และใหขอคิดเห็นในเรื่องนี้เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙, ๒๖ มีนาคม และ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตามลําดับ  
   คณะอนุกรรมาธิการฯ พบขอมูล ขอเท็จจริง และมีขอสังเกต ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้ 

๓.๓.๑  เจาพนักงานของรัฐไมไดปฏิบัติหนาท่ีตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 กิจการพลังงานเปนกิจการที่มีการใชทรัพยากรอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และ
เกี่ยวของกับผลประโยชนของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงผูบริโภคในทุกระดับ 
ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ เร่ืองแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ สวนที่ ๗ วาดวยเร่ืองแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ มาตรา ๘๔ (๑)  ไดบัญญัติหนาที่ของรัฐไววา 
รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคมุธรุกจิ ซ่ึงมี
บทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการ
แขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน
สวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค และในมาตรา ๘๔ (๕)    ยังไดบัญญัติถึงหนาที่ของรัฐไวอีกวา  
“รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจโดยกํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยาง
เสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค”  

 ดังนั้น ถึงแมวารัฐธรรมนูญจะเปดโอกาสใหรัฐสามารถประกอบกิจการพลังงาน
แขงขันกับเอกชนได แตตองเปนไปเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน

  ๓๒



สวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภคเทานั้น และในขณะเดียวกันรัฐตองทําหนาที่กํากับกิจการใหมี
การแขงขันอยางเสรี เปนธรรม และคุมครองผูบริโภค ทั้งหมดนี้ถือเปนหนาที่สําคัญของรัฐและเจา
พนักงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชน และสังคมโดยรวม  

แตจากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา เจาพนักงานของรัฐระดับสูงจาก
หนวยงานตาง ๆ ซ่ึงมีหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการพลังงานกลับมิไดใชบทบาทในฐานะ
กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของรัฐในรัฐวิสาหกิจผลักดันใหกิจการพลังงานเกิดการแขงขันอยางเสรีและ
เปนธรรม  แตกลับปลอยใหธุรกิจพลังงานขนาดใหญอยางบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สามารถถือหุน
ในกิจการดานพลังงานในสัดสวนที่สูง อาทิเชน ดานกิจการน้ํามัน  ปตท. เขาไปเปนผูถือหุนรายใหญใน
โรงกล่ันน้ํามัน ๕ แหงจากที่มีโรงกล่ันขนาดใหญในประเทศทั้งหมด ๖ แหง ทําใหไมเกิดการแขงขัน
ดานราคาน้ํามันหนาโรงกล่ันจนเปนเหตุใหกระทรวงพลังงานตองกําหนดราคาน้ํามันในประเทศอิงราคา
นําเขาจากสิงคโปรซ่ึงเปนการสรางกลไกตลาดเทียม ที่ไมไดอิงอุปสงคอุปทานภายในประเทศ 

ในดานธุรกิจกาซธรรมชาติ รัฐไดใหสิทธิพิเศษแก ปตท. โดยไมดําเนินการตามคําสั่ง
ของศาลปกครองสูงสุดอยางเครงครัดที่ให ปตท. ตองดําเนินการคืนสาธารณสมบัติที่ไดมาโดยการใช
อํานาจมหาชนใหกับกระทรวงการคลังซ่ึงไดแกทอสงกาซทั้งบนบกและในทะเล แตกลับยอมให ปตท. 
เปนผูประเมินมูลคาทอสงกาซนี้ไดใหม โดยปตท.สามารถขึ้นคาผานทอกาซไดจากมูลคาทรัพยสินที่
ประเมินเพิ่มขึ้นอีกดวย  เสมือนวา ปตท.ยังคงเปนเจาของทรัพยสินสวนนี้ซ่ึงขัดกับคําสั่งของศาล
ปกครองสงูสุด  

คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็นวา ระบบทอสงกาซถือเปนระบบที่ผูกขาดโดย
ธรรมชาติ จําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองเขาไปควบคุมดูแลโดยตรง การละเลยของภาครัฐเชนนี้ ทําให ปตท. 
กลายเปนธุรกิจที่ดําเนินกิจการกาซธรรมชาติแบบผูกขาดโดยไมมีคูแขงทั้งธุรกิจการจัดหา การใหบริการ
ทอสงกาซ การแยกกาซ และการจัดจําหนาย ปตท. จึงสามารถกําหนดราคากาซธรรมชาติไดอยาง
เบ็ดเสร็จ  ทั้งที่การกระทําดังกลาวขัดตอบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แตไมปรากฏวาขาราชการที่เขาไป
เปนกรรมการในฐานะตัวแทนของรัฐซ่ึงเปนผูถือหุนใหญ จะมีการคัดคานหรือกํากับดูแลใหบริษัทตอง
ดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ตารางแสดงตวัอยางเจาพนกังานของรัฐท่ีเปนกรรมการในบริษัทธุรกิจพลังงาน (จากขอมูลป ๒๕๕๑) 

รายนาม บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 
ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานกรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.) 
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ อดีตกรรมการ บริษัทผลิตไฟฟา  จํากัด (EGCO) 

(ลาออกป ๒๕๕๐) 
ประธานคณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการ
ไฟฟา 

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(ลาออกป ๒๕๕๐) 

ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) (PTTCH)  

นายพรชัย  รุจิประภา 

ประธานกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
(EFAI) 

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR)  

รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นายณอคุณ  สิทธิพงศ 
ประธานอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาไฟฟาและ
คาบริการ  

กรรมการบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
(ลาออกป ๒๕๕๐) 
กรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย

นายอาํพน  กิตตอิําพน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  

กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) (PTTAR) 

รองปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) นายไกรฤทธิ ์ นิลคหูา 
ประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการปโตรเลียม 
ดังนี้  
- อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา ๖๙ และ 
๗๐ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
- อนุกรรมการพิจารณารางสัมปทานปโตรเลียมและ
ปญหากฎหมาย 
- อนุกรรมการบริหารเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
ปโตรเลียมในประเทศไทย 
- อนุกรรมการพิจารณากําหนดราคากาซธรรมชาติ 
- อนุกรรมการพิจารณาและวางแผนการจัดการ
ปโตรเลียม 
- อนุกรรมการพิจารณาและวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรปโตรเลียมในพื้นท่ีเขตไหลทวีปทับซอน 

 

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม  จํ ากัด  (มหาชน ) 
(PTTEP) 

นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
 

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

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

นายเมตตา  บันเทิงสุข 
 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

กรรมการ  คณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม (IIE) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย 

  ๓๔

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


นายพานิช  พงศพิโรดม 
 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 

กรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

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

นายวีระพล  จิรประดิษฐกลุ 
 

กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (EFAI)  

 

๓.๓.๒    เจาพนักงานของรัฐปฏิบัติหนาที่อยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 
ปตท.  จํากัด (มหาชน) ยิ่งกวาเพื่อผลประโยชนโดยสวนรวมของสังคม 

 ปตท. ไดวางระเบียบการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร

ระดับสูง และพนักงานไวอยางเครงครัด ระเบียบและกฎเกณฑเหลานี้เปนตัวช้ีวัดผลงาน ความเหมาะสม

ในตําแหนง และการพิจารณาคาตอบแทนใหกับบุคลากรของบริษัท รวมไปถึงเปนตัวช้ีวัดผลงานของเจา

พนักงานของรัฐที่เปนกรรมการใหกับ บมจ. ปตท.   ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ

ขององคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ ปตท. ตองการเพื่อกอเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือ

หุน มิใชเพื่อประโยชนโดยรวมของประเทศ   

 หนาที่และความรับผิดชอบตอองคกรของ บมจ. ปตท. สรุปไดดังนี้  
 ๑)   กรรมการตองมีความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณของ ปตท.  

ปตท. กําหนด “จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปตท.” ขึ้น
เพื่อใหคณะกรรมการ ปตท.  ผูบริหาร  พนักงาน และลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับที่ไดมีการปรับปรุงแกไขเรื่อยมา โดยไดมีการสงมอบใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแกไข   

เนื้อหาของจรรยาบรรณของ ปตท. สรุปไดดังนี้  
• คณะกรรมการ ปตท. ควรเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโต

ของ ปตท. อยางยั่งยืน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง บริหารงานอยางเต็ม
ความสามารถดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง ไมฝกใฝการเมือง  มีความเปน
อิสระทั้งการตัดสินใจและการกระทํา โดยไมมีสวนไดเสียในกิจการที่เกี่ยวของ หรือที่
เปนการแขงขันกับ ปตท.  และมุงมั่นปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท  

• ผูบริหารและพนักงานควรมุงมั่นในการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเปน
ทีม สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา คํานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตยในการ
ดําเนินธุรกิจ ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
มุงมั่น ทุมเท โดยถือประโยชนของ ปตท.เปนสําคัญ  

  ๓๕



 ทั้งนี้ ปตท.ไดใหความสําคัญตอเร่ืองนี้เปนอยางมาก โดยไดมีการจัดทําตัวอยางของ
การปฏิบัติตนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  เปนบทความ บทวิทยุ และบทวีดิโอ  เพื่อเปนการ
ปลูกฝงใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชวิจารณญาณ หรือการใชดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ใหรอบคอบและถูกตอง ไมเกิดความเสียหายตอ ปตท. ได  

 ๒)  กรรมการตองรับผิดชอบที่จะไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท. 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บนหลักการที่วา การตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. เทานั้น  และถือเปนหนาที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเล่ียงการมีสวน
เกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซ่ึงจะสงผลให ปตท. ตองเสีย
ผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดีหรือผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ แตหลักการนี้ก็เปนไปเพื่อการรักษาผลประโยชนของทางบริษัทเปนสําคัญ มี
ขอสังเกตวา หากบริษัทเปนฝายไดประโยชนในความขัดแยงทางผลประโยชนนั้น การปฏิบัติในเรื่อง
จรรยาบรรณที่มีขอหามกรรมการมีสวนไดเสียในกิจการที่เกี่ยวของก็ดูจะไมเขมงวดนัก 

 ตัวอยางกรณีของนายพรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงพลังงาน เนื่องจากที่ผานมา นาย
พรชัยดํารงตําแหนงประธานกรรมการของบริษัท ปตท. และ ประธานกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงสององคกรนี้ เกี่ยวของกันในแงของการเปนผูซ้ือ-ผูขายกาซ
ธรรมชาติ จึงมีสวนไดเสียกัน โดยที่ ปตท. เปนฝายไดประโยชนเพราะเปนฝายผูขายกาซ นายพรชัยเปน
กรรมการทั้งสององคกรนี้ได โดยไมมีปฏิกิริยาคัดคานจาก ปตท. จนเมื่อรัฐไดบัญญัติเปนขอหามไวใน
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดคุณสมบัติกรรมการ
รัฐวิสาหกิจวา  “ตองไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียใน
นิติบุคคล ซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น 
เวนแตเปนประธานกรรมการ หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น” ทําใหนายพรชัยยื่น
หนังสือลาออกจากตําแหนงโดยทันทีที่กฎหมายประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐   และ
การลาออกมีผลในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยใหนายณอคุณ  สิทธิพงศ  รองปลัดกระทรวง
พลังงาน เขามาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แทน 

  ๓.๓.๓   เจาพนักงานของรัฐไดรับคาตอบแทนจํานวนมากจากการเปนกรรมการของ 
บมจ. ปตท.และบริษัทในเครือ 

   ปตท. ตอบแทนการทําหนาที่ของกรรมการดวยการจัดคาตอบแทนใหในลักษณะเปน
คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมแตละครั้งที่กรรมการเขาประชุม และเงินโบนัสที่สะทอนและเชื่อมโยง

  ๓๖



กับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษัท  โครงสรางการจัดคาตอบแทนลักษณะนี้ยังมีการใชใน
บริษัทในเครือของ ปตท. ทั้งหมดดวยเชนกัน  
   ตัวอยางการจัดคาตอบแทนของ บมจ.ปตท. ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมติอนุมัติคาตอบแทนแก
กรรมการ โดยแยกเปนคาเบี้ยประชุมและเงินโบนัส ดังนี้ 
    ๑)   คาเบี้ยประชุม  (เทากับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

  ๑.๑)   เบีย้ประชุม คณะกรรมการ ปตท.  ประกอบดวย 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดอืนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
-  เบี้ยประชุม คร้ังละ  ๒๐,๐๐๐  บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 

   ๑.๒)  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการ ปตท. แตงตั้ง ไดแก 
 ๑.๒.๑)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 -  เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
 -  เบี้ยประชุมครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บาท  (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  

 สําหรับตําแหนงเลขานุการกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเดือนละ ๗,๕๐๐  
บาท 

  ๑.๒.๒)  คณะกรรมการอื่นอีก ๓ คณะ คือ  
-  คณะกรรมการสรรหา  
-  คณะกรรมการ กําหนดคาตอบแทน  
-  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
กําหนดเบี้ยประชุมใหคร้ังละ ๒๔,๐๐๐ บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  

 ๑.๒.๓)  ประธานกรรมการของทุกคณะฯไดรับสูงกวากรรมการอัตรารอยละ ๒๕ 

๒)    เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจําป ๒๕๕๑  (เทากับป ๒๕๕๐)  :  กําหนดคาตอบแทนที่
เปนเงินโบนัสใหสะทอนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ใน
อัตราเทากับรอยละ ๐.๐๕ ของกําไรสุทธิประจําป ๒๕๕๑  แตกําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป  และใหคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง และ
ประธานกรรมการ ปตท. ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ ๒๕   

 จากโครงสรางคาตอบแทนดังกลาวสงผลใหนายพรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวง
พลังงาน ไดรับคาตอบแทนจากการเปนประธานกรรมการ บมจ. ปตท. ในชวงป ๒๕๕๐ เปนเงินรวม
ทั้งส้ิน ๒,๙๙๙,๐๔๐.๕๕ บาท โดยแบงเปนเงินโบนัส จํานวน ๒,๒๓๙,๗๒๖.๐๓ บาท และคาเบี้ย
ประชุมอีก ๗๕๙,๓๑๔.๕๒ บาท กอนที่จะลาออก ใหนายณอคุณ  สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวง
พลังงานเขามาทําหนาที่และรับผลประโยชนสวนนี้แทนในป ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน 

  ๓๗



ตารางแสดงคาตอบแทนของกรรมการ บมจ. ปตท. ป ๒๕๕๑ 
หนวย  : บาท 

 รายนาม ตําแหนง 
โบนัสจายจริง         

๕ มกราคม ๒๕๕๒ 
คาเบ้ียประชุม รวมคาตอบแทน 

๑ 
นายณอคุณ สิทธิพงศ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

ประธาน
กรรมการ 

๒,๒๑๒,๘๕๑.๒๐ ๗๗๐,๘๘๗.๑๐ ๒,๙๘๓,๗๓๘.๓๐ 

๒ 

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 
อดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.๒๕๔๙) 
อดีตประธานกรรมการประปาสวนภูมิภาค 
กรรมการ ธ.ก.ส.และกรรมการประปานครหลวง 

กรรมการ
อิสระ 

๑,๒๙๓,๗๗๙.๕๒ ๕๔๔,๒๕๘.๐๖ ๑,๘๓๘,๐๓๗.๕๘ 

๓ 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช อดีตเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) และคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI)  อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ.๒๕๔๗)  

กรรมการ
อิสระ 

๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๓๖,๘๘๐.๔๐ 

๔ 

พลเอก สมทัต อัตตะนันทน  
อดีตผูบัญชาการทหารบก (ต.ค. ๒๕๔๕ – ก.ย. 
๒๕๔๖), อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุด (ต.ค. 
๒๕๔๖ – ก.ย. ๒๕๔๗) 

กรรมการ
อิสระ 

๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๖๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๘๔,๘๘๐.๔๐ 

๕ 
ม.ล. ปาณสาร หัสดินทร  
อดีตรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรรมการ
อิสระ 

๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๖๗๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๕๘,๘๘๐.๔๐ 

๖ 

นายอําพน กิตติอําพน 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ,ประธาน
กรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด 

กรรมการ
อิสระ 

๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๓๖,๘๘๐.๔๐ 

๗ 
คุณพรทิพย จาละ 
เลขาธิการคระกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการ
อิสระ 

๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๘๒๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๖๐๙,๓๘๐.๔๐ 

๘ 
นายพานิช พงศพิโรดม 
อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

กรรมการ ๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๘๖,๘๘๐.๔๐ 

๙ 
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
กรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรรมการ
อิสระ 

๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๙๕๙,๕๖๔.๕๒ ๒,๗๔๖,๔๔๔.๙๒ 

๑๐ 
นายนริศ ชัยสูตร 
อดีตผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กรรมการ ๑,๒๙๓,๗๗๙.๕๒ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๓๓,๗๗๙.๕๒ 

๑๑ 
นายชัยเกษม นิติสิริ  
อัยการสูงสุด 

กรรมการ
อิสระ 

๔๙๓,๑๐๐.๘๘ ๑๘๓,๐๐๐.๐๐ ๖๗๖,๑๐๐.๘๘ 

๑๒ 
นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ 
อธิบดีกรมที่ดิน 

กรรมการ
อิสระ 

๒๐๐,๑๖๙.๖๖ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๐,๑๖๙.๖๖ 

๑๓ 
นางพรรณี สถาวโรดม  
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

กรรมการ ๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๖๔๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๓๐,๘๘๐.๔๐ 

๑๔ 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท. 

กรรมการ 
ผูจัดการใหญ 

๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๐๖,๘๘๐.๔๐ 

   ๒๑,๕๗๕,๖๐๔.๓๘ ๘,๕๑๔,๒๐๙.๖๘ ๓๐,๐๘๙,๘๑๔.๐๖ 
 
ท่ีมา : รายงานประจําปของ บมจ. ปตท. 

  ๓๘

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


ตารางแสดงรายนามกรรมการครบวาระและลาออกระหวางป ๒๕๕๑ 
 

หนวย  : บาท 

 รายนาม 
ตําแหนง โบนัสจายจริง         

๕ มกราคม ๒๕๕๒  
รวมคาเบ้ียประชุม รวมคาตอบแทน 

๑ นายโอฬาร ไชยประวตัิ 
รองนายกรัฐมนตรี  
(ครม.ชุดนายสมชาย วงสวัสดิ์) 

ลาออก  
๒๒ กันยายน 
๒๕๕๑ 

๑,๒๙๓,๗๗๙.๕๒ ๗๐๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๙๙๗,๒๗๙.๕๒ 

๒ นายพรายพล  คุมทรัพย 
อาจารยคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ครบวาระ  
๑๑  เมษายน 
๒๕๕๑ 

๔๙๓,๑๐๐.๘๘ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕๓,๑๐๐.๘๘ 

๓ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 
ที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน กพ. 

ลาออก  
๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ 

๔๖๓,๘๐๗.๗๕ ๑๕๓,๕๔๘.๓๙ ๖๑๗,๓๕๖.๑๔ 

๔ นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช 
อดีตหัวหนาพรรคเพื่อไทย (ก.ย. ๕๑ -พ.ย. 
๕๑) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง(
ก.ย. ๕๑ - ธ.ค. ๕๑) อดีตรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงการคลัง (ส.ค. ๕๑ - ก.ย. ๕๑) 
อดีตกรรมการ บมจ.ปตท. ลาออกเมื่อ วันที่ 
๑ ส.ค. ๕๑ 

กรรมการ 
ลาออก 
๑ สิงหาคม 
๒๕๕๑ ๑,๐๓๙,๙๐๕.๘๐ ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๑๔,๙๐๕.๘๐ 

๕ นางพันธทิพย สุรทิณฑ 
อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง  
(ครบวาระเมื่อ ๑๑ เม.ย. ๕๑) 

ครบวาระ 
๑๑ เมษายน 
๒๕๕๑ 

๔๙๓,๑๐๐.๘๘ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ ๖๗๗,๑๐๐.๘๘ 

๖ พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  
(ครบวาระเมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๑) 

ครบวาระ 
๑๑ เมษายน 
๒๕๕๑ 

๔๙๓,๑๐๐.๘๘ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๗๓,๑๐๐.๘๘ 

รวมท้ังส้ิน  ๔,๒๗๖,๗๙๕.๗๑  ๑,๙๕๖,๐๔๘.๓๙  ๖,๒๓๒,๘๔๔.๑๐   
 
ท่ีมา : รายงานประจําปของ บมจ.ปตท. 
 
 
ตารางสรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ  ป ๒๕๔๙  - ๒๕๕๑ (หนวย: บาท) 
 

 ป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ 
คาตอบแทน 

จํานวนราย  จํานวนเงิน จํานวนราย  จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเบี้ยประชุม ๑๕ ๑๐,๙๒๐,๕๐๐.๐๐ ๑๕ ๑๑,๗๖๔,๙๑๙.๓๖ ๑๕ ๑๐,๔๗๐,๒๕๘.๐๗ 

โบนัสรวม ๑๕ ๒๙,๔๐๙,๕๘๙.๐๔ ๑๕ ๓๐,๒๙๔,๕๒๐.๕๕ ๑๕ ๒๕,๘๕๒,๔๐๐.๐๙ 

รวม  ๔๐,๓๓๐,๐๘๙.๐๔  ๔๒,๐๕๙,๔๓๙.๙๑  ๓๖,๓๒๒,๖๕๘.๑๖ 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : รายงานประจําปของ บมจ.ปตท.

  ๓๙

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87


แผนภูมิเปรียบเทียบคาตอบแทนในป ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการ ปตท. กับคณะกรรมการบริษัท
พลังงานแหงชาติของนอรเวย 

เปรียบเทียบคาตอบแทนในป ๒๕๕๐ของคณะกรรมการปตท. กับ
คณะกรรมการบริษัทพลังงานแหงชาติของนอรเวย STATOIL HYDRO

หนวย : ลานบาท

STATOIL กลุม ปตท.

ยอดขาย ๓.๑ ลาน ๑.๕ ลาน

กําไร ๒.๗  แสน ๙.๘ หมื่น

จํานวนกรรมการ ๑๐ คน ๑๕ คน

คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการ ๑๙.๕ ๔๒.๑

คาตอบแทนเฉลี่ยตอปและตอคน ๑.๙ ๒.๘

จํานวนการประชุมทั้งป ๒๘ ครั้ง ๑๒ ครั้ง

กรณีของ STATOIL แปลง NOK เปนบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนประมาณ ๖ บาทตอ ๑ NOK
ที่มา : ผลการศึกษาของ รศ.ดร.ไพโรจน  วงศวิภานนท สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต

บริษัทพลังงานแหงชาติ
ของนอรเวย ยอดขายมากกวา 2 เทา 
ทํากําไรมากกวา 3 เทา มีกรรมการ
นอยกวา แตประชุมมากกวา  คา

ครองชีพสูงกวา แตรับคาตอบแทน
ตอคนตอปนอยกวากรรมการ ปตท.

รวม 1 ลานบาท

 

รศ.ดร.ไพโรจน   วงศวิภานนท สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต ไดใหขอสังเกตวา เมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท. กับ คณะกรรมการ
บริษัทสแตทออยล ไฮโดร ซ่ึงเปนบริษัทพลังงานแหงชาติของประเทศนอรเวยพบวา กรรมการของ
บริษัทสแตทออยลฯ ไดรับคาตอบแทนตอคนตอปนอยกวากรรมการ ปตท. รวม ๑ ลานบาท ในขณะที่
บริษัทพลังงานแหงชาติของนอรเวยแหงนี้มียอดขายมากกวา ปตท. ๒ เทา สามารถทํากําไรมากกวา 
ปตท. ๓ เทา โดยท่ีมีกรรมการนอยกวาแตประชุมมากกวา  และคาครองชีพของประเทศนอรเวยสูงกวา
ประเทศไทย จึงถือวาการจัดคาตอบแทนของ ปตท. ใหกับกรรมการนั้นมีอัตราที่สูงเปนพิเศษและ
โครงสรางคาตอบแทนที่มีทั้งเงินรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินโบนัสที่สะทอนและเชื่อมโยงกับผลกําไร
ของบริษัทนั้น จะสงผลใหเจาพนักงานของรัฐที่เขาไปเปนกรรมการอาจหลงลืมบทบาทหนาที่ในความ
เปนเจาพนักงานของรัฐได  

ในทางตรงกันขาม กรรมการของบริษัทพลังงานแหงชาติในหลายประเทศไดรับ
คาตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น เชน หากบริษัทตองการใหกรรมการเขามาชวยกํากับดูแลกิจการ
อยางใกลชิดก็จะจัดเบี้ยประชุมใหในอัตราที่สูง โดยไดรับคาตอบแทนรายเดือนในอัตราที่นอยหรือไมได
เลย แตหากบริษัทไมตองการใหกรรมการเขามามีบทบาทรวมตัดสินใจในกิจการของบริษัทมาก
จนเกินไป จะใชวิธีใหคาตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงและลดคาเบี้ยประชุมใหนอยลง แตทุกแหง
บริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลที่ดีจะไมมีการใหผลตอบแทนที่เปนโบนัสท่ีเชื่อมโยงกับผลกําไรของบริษัทโดย
เด็ดขาด เพื่อปองกันมิใหกรรมการดําเนินการตัดสินใจใด ๆ เพื่อประโยชนของตัวเองเปนสําคัญ 

  ๔๐



๓.๓.๔   การเปดชองกฎหมายใหเจาพนักงานของรัฐเปนกรรมการในบริษัทธุรกิจ
พลังงานที่ไมใชรัฐวิสาหกิจได 

 แมวาการปโตรเลียมแหงประเทศไทยจะแปลงสภาพเปน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตปลายป ๒๕๔๔ แตการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุนเกินกวา ๕๐% ซ่ึงปจจุบันอยูที่ ๕๑.๖๙% ทําให ปตท. เปน “รัฐวิสาหกิจ” ตามคํานิยามของ
กฎหมายหลายฉบับ อาทิเชน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  พระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ.๒๕๑๘  พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๑  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.๒๕๔๓ และ
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘  ซ่ึงทําใหเจาพนักงานของรัฐสามารถเขาไปเปน
กรรมการใน ปตท.  

 การศึกษาครั้งนี้พบวามีขาราชการระดับสูงที่มีหนาที่กํากับดูแลหรือเกี่ยวของกับ
นโยบายดานพลังงานหลายคนเขาไปเปนกรรมการบริษัทในเครือของ ปตท. หรือบริษัทในเครือของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยที่บริษัทเหลานี้เปนบริษัทเอกชนที่รัฐวิสาหกิจอยาง ปตท. 
หรือ กฟผ. ถือหุนไมถึง ๕๐% การกระทําเชนนี้เกิดขึ้นไดก็เนื่องมาจากมีการเอื้อประโยชนกันดวยการ
แกไขกฎหมายคือ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดขอยกเวนไววา กรรมการของรัฐวิสาหกิจสามารถที่จะเปนประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท (เอกชน) ท่ีรัฐวิสาหกิจมีหุนอยูดวยไดหากรัฐวิสาหกิจนั้น
ไดมอบหมายใหไปดํารงตําแหนง  

 การท่ีขาราชการระดับสูงสามารถที่จะเปนประธาน กรรมการ หรือผูบริหารของ
บริษัทเอกชนที่รัฐวิสาหกิจมีหุนอยู โดยใชขอยกเวนตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น มีขอสังเกตวา เปนการกระทําที่ขัดตอ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๐๐ (๔) หรือไม ซ่ึงหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด  “เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรกึษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชน ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น”   

 ผลของขอยกเวนดังกลาว ทําใหขาราชการระดับสูงที่เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจอยาง 
ปตท. หรือ กฟผ. และมีบทบาทเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายดานพลังงานเขาไปเปนกรรมการและ
รับผลประโยชนตอบแทนจากบริษัทเอกชนหลายราย  กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
รัฐกับเอกชนและปญหาธรรมาภิบาลอยางรายแรง 

  ๔๑



  ในกรณีของ ปตท. นั้น ปตท.มีบริษัทในกลุมที่ไปลงทุนและถือหุน  ๔๕ บริษัท (เปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  ๗  บริษัท)  ซ่ึงโดยปกติที่ผานมา  กําไรสุทธิของ ปตท.ใน
ปจจุบันมาจากบริษัทใน เครือที่ ปตท. ถือหุนประมาณ ๖๐%  ดังนั้น การที่กรรมการหรือผูบริหารจะ
ดํารงตําแหนงกรรมการเกิน ๕ บริษัทจึงมีโอกาสสูง และปตท. จึงใชกฎหมายดังกลาวในการสง
ขาราชการจํานวนมากที่มีหนาที่เกี่ยวของกับธุรกิจของตน เขาไปเปนกรรมการในบริษัทในกลุม ปตท. 
เสมือนเปนการเอื้อประโยชนซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้เพื่อกํากับดูแลใหบริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจที่
สอดคลองกับผลประโยชนของ ปตท.  และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนเปนหลัก  ดวยนโยบาย
ดังกลาวทําใหเจาพนักงานระดับสูงของรัฐมีรายไดเกิดขึ้นจากการเปนกรรมการบริษัทหลายแหงอยาง
มาก 

  ๔๒



ตารางแสดงตวัอยางพนักงานของรัฐวิสาหกิจในธุรกิจพลังงาน 

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ (ไมรวมเงินเดือน โบนัส ในตาํแหนงกรรมการผูจัดการของบมจ ปตท. และ
ผลประโยชนที่ไดจากสิทธิในการซื้อหุน ปตท.และบรษิัทในเครือต่ํากวาราคาตลาดอีกนับรอยลานบาท) 

ผลตอบแทนเฉพาะจากการเปนกรรมการในบริษัทตาง ๆ ในป ๒๕๕๑ (บาท) 
บทบาทภาคธุรกิจ คาตอบแทนรายเดอืน 

/เบี้ยประชุม 
เงินโบนัส รวม 

กรรมการและเลขานุการ บรษิัท ปตท.จาํกัด(มหาชน) ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๖,๘๘๐.๔๐ ๒,๔๐๖,๘๘๐.๔๐
กรรมการ บรษิัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
(PTTCH) 

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐,๕๓๔.๒๐ ๔,๒๘๐,๕๓๔.๒๐ 

กรรมการ บรษิัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 

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

กรรมการ บรษิัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๕๙,๗๗๘.๙๙ ๔,๘๗๙,๗๗๘.๙๙ 
กรรมการ บรษิัท ไออารพีซี จาํกัด (มหาชน) (IRPC) ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๘๑,๗๒๓.๐๐ ๕,๒๑๑,๗๒๓.๐๐ 
กรรมการ บรษิัท 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  
ที่มา : รายงานประจําปของ บมจ.ปตท., PTTCH, PTTEP, TOP, IRPC, PTTAR  พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

๓.๓.๕   กรณีความขัดแยงทางผลประโยชนของคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.)  
  เดิมทีไดมีการแบงแยกอํานาจการดูแลกิจการพลังงานอยางชัดเจน ซ่ึงเรื่องกาซเปนเรื่อง
ก ารบริห ารจั ดก ารระดับชาติ  จึ ง ได มี ก า รกํ าหนดใหน ายกรั ฐมนตรี  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เปนผูกํากับดูแลเร่ืองดังกลาว แตตอมาไดมีการโอน
อํานาจการดูแลเรื่องกาซธรรมชาติ และกาซหุงตม มาใหคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
ซ่ีงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนประธาน กํากับดูแลแทน  
  ในขณะที่ กบง. มีหนาที่เปนผูกําหนดอัตรานําสงเงินเขากองทุนน้ํามัน และกําหนด
อัตราชดเชยตามที่เห็นสมควร และกรรมการ กบง. ซึ่งเปนขาราชการระดับสูงมีหนาที่กํากับดูแล
กองทุนน้ํามันนี้ เองหลายคนกลับนั่งดํารงตําแหนงกรรมการและประธานกรรมการใน
บริษัทเอกชนในเครือของ บมจ. ปตท. สวนขาราชการในสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ที่เปนฝายเลขานุการของ กบง. และอนุกรรมการชุดอื่น ๆ ที่มีหนาที่ในการกําหนด
นโยบายดานพลังงานของประเทศและกํากับดูแลกองทุนน้ํามัน ตางก็มีตําแหนงหรือเคยมี
ตําแหนงในบริษัทพลังงาน โดยไดคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและโบนัสในอัตราที่สูง จึงทํา
ใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนขึ้นหลายประเด็นซึ่งเกี่ยวโยงกับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไดแก ปญหา
โครงการกาซเอ็นจีวี ที่มีมติใหมีการนําเงินกองทุนน้ํามันฯไปชดเชยใหกับปตท. ซ่ึงเปนการนําเงินของ
ประชาชนไปใชผิดประเภท และไมตรงกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนน้ํามันฯที่มีไวเพื่อชดเชย
ในกรณีที่ราคาน้ํามันตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อใหประชาชนไมไดรับความเดือดรอน  

  ๔๓



  การกระทําเชนนี้จึงเปนการผลักภาระใหกับผูบริโภค โดยที่การนําเงินจากกองทุน
น้ํามันไปชดเชยเอ็นจีวีนั้นไมใชเปนเพียงการชดเชยคาเนื้อกาซเอ็นจีวีเทานั้น แตรวมถึงการขนสง การ
กอสราง และการจัดจําหนายทั้งระบบ โดยกรรมสิทธิ์ทั้งหมดตกเปนของ ปตท. แตเพียงผูเดียว ทั้ง ๆ ที่
การลงทุนเหลานี้มาจากเงินกองทุนน้ํามันซ่ึงเปนของประชาชน โดยที่ ปตท. ก็ไดรับผลประโยชนจาก
กาซธรรมชาติอันเปนทรัพยากรของประชาชนอยางมหาศาลอยูแลว ดังรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบ
ราคากาซธรรมชาติในตลาดโลกกับราคากาซที่ ปตท.ซ้ือจากอาวไทย

ตารางเปรียบเทียบราคากาซธรรมชาติในตลาดโลกกับราคาที่ ปตท.ซ้ือจากอาวไทย 
หนวย : เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู 

ราคากาซธรรมชาติของสหรัฐฯ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

- แหลง Henry Hub ๕.๕๙ ๕.๙๘ ๙.๐๔ ๖.๕๖ ๗.๐๒ ๘.๗๙ 

- แหลง ANR Southeast ๕.๔๔ ๕.๘๓ ๘.๙๒ ๖.๔๕ ๖.๙๕ ๘.๗๖ 

- แหลง Col.Gulf Onshore ๕.๕๔ ๕.๘๙ ๙.๐๒ ๖.๕๐ ๖.๙๔ ๘.๗๒ 

- แหลง Col.Mainline ๕.๕๙ ๕.๙๗ ๙.๐๒ ๖.๕๔ ๗.๐๐ ๘.๗๒ 

ราคาปากหลุมท่ีปตท.ซื้อ ๒.๖๖ ๒.๗๘ ๓.๐๑ ๓.๕๙ ๔.๒๓ ๔.๘๕ 

ราคาต่ํากวาตลาดโลก(%) -๕๒% -๕๓% -๖๗% -๔๕% -๔๐% -๔๕% 
ท่ีมา : Bloomberg , กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

 
 สวนปญหากาซแอลพีจี คือ การที่ธุรกิจปโตรเคมีใชกาซแอลพีจีเพิ่มขึ้นเปนปริมาณสูง

จนเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการขาดแคลน และตองมีการนําเขากาซแอลพีจีในปริมาณมากจาก
ตางประเทศ แตกบง. กลับนําเงินจากกองทุนน้ํามันที่เปนของประชาชนไปชดเชยสวนตางของการนําเขา
ดังที่กลาวมาแลว ทําใหกลุมธุรกิจปโตรเคมีไดประโยชนทั้งการซื้อกาซต่ํากวาราคาตลาดโลกมาตลอด 
โดยกลุมปโตรเคมีจะซื้อแอลพีจีในราคาอางอิงกับผลิตภัณฑที่ผลิตได ซ่ึงต่ํากวาราคาขายปลีกกาซแอลพี
จีที่ประชาชนตองจาย (ดังตารางดานลาง) นอกจากนี้กลุมปโตรเคมียังไมตองนําสงเงินเขากองทุนน้ํามัน
อีกดวย  

  ๔๔
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ท่ีมา : เอกสารของบมจ ปตท. 

การกระทําดังกลาวขางตนจึงเปนการผลักภาระใหประชาชนอยางไมเปนธรรมโดยทํา
ใหประชาชนกลายเปนผูแบกรับภาระการนําเขาแอลพีจีแตเพียงผูเดียว และถือเปนการใชเงินของกองทุน
น้ํามันอยางผิดวัตถุประสงค 

  วัตถุประสงคแรกเริ่มของกองทุนน้ํามันคือ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีก
น้ํามันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลภายในประเทศ โดยมีกลไกคือเมื่อน้ํามันดิบแพง กองทุนฯ จะ
จายเงินใหบริษัทน้ํามันเพื่อใหราคาน้ํามันขายปลีกปรับขึ้นไมมากเกินไป เมื่อน้ํามันถูกลงจึงเก็บเงินจาก
ประชาชนคืนเขากองทุนฯ ดังนั้นกองทุนนี้จึงเปนเงินของประชาชนมิใชของรัฐ โดยหนวยงานของรัฐที่
กํากับดูแลในเรื่องนี้คือ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซ่ึงมีหนาที่เปนผูกําหนดอัตรา
นําสงเงินเขากองทุนน้ํามัน และกําหนดอัตราชดเชยตามที่เห็นสมควร  

  ๔๕



หนาที่กองทุนนํ้ามันตามวัตถุประสงคเดิม

ราคาสูง

ราคาต่ํา

อุดหนุน
จากกองทุน

เก็บเงินเขา
กองทนุ

เก็บเงินเขา
กองทนุ

อุดหนุน
จากกองทุน

ราคานํ้ามัน

เวลา

 
  คณะอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาการทํางานของกองทุนฯ แลวพบวา ปจจุบันกองทุนฯนี้มี
การดําเนินงานแตกตางไปจากเดิมคือ ในขณะที่น้ํามันแพงแทนที่จะชวยพยุงราคากลับยังคงเก็บเงินเขา
กองทุนอยู  และเมื่อน้ํามันถูกลงก็เก็บเงินเขากองทุนใหมากขึ้นไปอีก โดยเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ กองทุนมีเงินสดในมือมากถึงกวา ๓๐,๐๐๐ ลานบาท สามารถนําไปพยุงราคาน้ํามันเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนยามเศรษฐกิจตกต่ําได  แตกลับไมมีการดําเนินการตรงนี้  ดังนั้น หากเมื่อ กบง. เห็น
วาวัตถุประสงคของกองทุนฯ จะขัดตอกลไกตลาดเสรี หรือหมดความจําเปนที่ตองพยุงราคาน้ํามันแลว 
ก็ควรยกเลิกกองทุนนี้เสียเพื่อลดรายจายของประชาชน ซ่ึงจะเปนการชวยกระตุนเศรษฐกิจอีกดวย  

ยิ่งไปกวานั้น กองทุนกลับนําเงินของประชาชนที่พอกพูนอยูในมือกอนนี้ไปลงทุนใน
โครงการตางๆ ที่ไมใชหนาที่ของตนเองและซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น เชน โครงการปลูกปาลมน้ํามัน 
หรือการนําไปอุดหนุน (Subsidy) ในน้ํามัน E20 และ E85 ที่คนสวนใหญยังไมสามารถใชไดเพราะตอง
ซ้ือรถใหมเทานั้น โดยที่การอุดหนุนในเรื่องพลังงานทดแทนเหลานี้ควรเปนหนาที่ของกองทุนอนุรักษ
พลังงาน (ที่เก็บเงินไปจากประชาชนปละหลายพันลานบาท) หรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานมากกวาจะเปนหนาที่ของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือท่ีเดิมเรียกวา “กองทุนรักษาระดับ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง” 

  ๔๖



 

สิ่งเกิดขึ้นในปจจุบัน
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ราคาสูง

ราคาต่ํา

เก็บเงนิเขา
กองทนุนอย

ราคาน้ํามัน

เวลา

เก็บเงนิเขา
กองทนุมาก

เก็บเงนิเขา
กองทนุมาก

กองทุนจึงเปนภาระตอประชาชนจากที่เคยเปนเครื่องมือรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามัน

ราคาน้ํามัน+กองทุนน้ํามัน

 

 

สํานักนโยบายและแผน
พลงังาน

(ฝายเลขานุการ)

ที่มา - สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)

คณะกรรมการนโยบานพลงังานแหงชาติ (กพช)

คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง)

คณะอนุกรรมการบริหารกองทนุนํ้ามันฯ

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน

(ฝายเลขานุการ)

สํานักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน

สถาบันบริหาร
กองทนุ
พลังงาน

กรม
สรรพสามิต

กรม
ศุลกากร

กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง(เก็บเงนิจากประชาชน)

แผนภูมิแสดงโครงสรางคณะกรรมการที่เก่ียวของกับพลังงานและกองทุนน้ํามนั 

(ดูแลราคากาซ)

(ดูแลราคาน้ํามัน)

พจิารณา
รายจาย

กองทุนน้ํามนั
เชื้อเพลงิ

พจิารณา
รายจาย

กองทุนน้ํามนั
เชื้อเพลงิ

 
 

จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงานซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญตอ กบง. และกองทุนน้ํามันฯ 
ไดรับผลประโยชนมูลคาหลายลานบาทจากการเปนกรรมการบริษัทในเครือ ปตท. และนี่เองจึงอาจเปน
สาเหตุสําคัญอันนํามาซึ่งปญหานโยบายพลังงานในปจจุบัน  ยิ่งไปกวานั้น ทางคณะอนุกรรมาธิการฯยัง
ตรวจพบวามีขาราชการจํานวนมากที่เปนกรรมการและอดีตกรรมการบริษัทเครือ ปตท. ดํารงตําแหนง
สําคัญใน กพช. กบง. และคณะอนุกรรมการพิจารณาการชดเชยราคา NGV ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดทิศทางนโยบายพลังงานของชาติในทุกระดับ 

  ๔๗



แผนผังแสดงโครงสรางตําแหนงของขาราชการการเมืองและขาราชการประจําท่ีดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาการชดเชยราคาเอ็นจีวี 
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กพช. กบง. คณะอนุฯพิจารณาการ
ชดเชยราคา NGV

  นายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน   ปลัดกระทรวงพลังงาน
  รองนายกรัฐมนตรี (ท่ีไดรับมอบหมาย)   ปลัดกระทรวงพลังงาน   อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
  รัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี  
  มอบหมาย   ปลัดกระทรวงคมนาคม

  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
  พลังงาน

  รัฐนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
  สิ่งแวดลอม   อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผูแทน

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง   ปลัดกระทรวงพาณิชย   อธิบอัยการฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกาหรือผูแทน
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   เลขาธิการ สศช.   นายเทียนไชย จงพีรเพียร
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   นายมนูญ ศิริวรรณ

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน   ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

  ผูอํานวยการสํานักปโตรเลียมและปโตร 
  เคมี 
  สํานักนโยบายและแผนพลังงาน

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
  ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ  
  แผนพลังงาน   ผูแทนสํานักนโยบายและแผนพลังงาน

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
  ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน  
  พลังงาน

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยี   
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม   
  ปลัดกระทรวงพลังงาน   
  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   
  เลขาธิการ สศช.   
  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   
 ํ สํ ั โ

 

ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการ สศช. 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
พลังงาน 

หมายเหตุ  ตัวอักษรเอียง คือ กรรมการและอดีตกรรมการบริษัทเครือ ปตท. 

  ๔๘



สวนที่ ๔  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการฯ 

จากการศึกษาและตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้ง ๓ กรณี คณะอนุกรรมาธิการฯ มี
ขอเสนอตอคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล เพื่อจัดทํา
รายงานนําเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อใหภาครัฐและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ
ตอไป ดังนี้ 

๔.๑   ดานนโยบายการบริหารจัดการและกํากับดูแลพลังงานไทย 

 ๔.๑.๑  การใหสัมปทานและการตออายุสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติดานปโตรเลียม 

  ๑)  ใหรัฐบาลเรงแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติการปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานปโตรเลียม ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
หลักธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลที่ดี โดยใหรัฐยกเลิกการใหสิทธ์ิขาดกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ในการอนุมัติใหสัมปทานและตออายุสัมปทานปโตรเลียม เนื่องจากทรัพยากรพลังงานเปน
สมบัติสาธารณะที่สําคัญของชาติ เปนหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน  
จึงถือเปนเรื่องสําคัญสูงสุดของประเทศ ดังนั้นการตัดสินใจดานพลังงานตองเปนอํานาจโดยตรงของ
ประชาชนผานรัฐสภาหรือผานการลงประชามติเทานั้น ซ่ึงเปนไปตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากร
ของประเทศที่เจริญแลว และเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา ๖๗ 
และมาตรา ๑๙๐ เนื่องจากทรัพยากรดานพลังงานปโตรเลียม ถือเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณคาซึ่ง
ประเทศมีอยูอยางจํากัด  และถือเปนสมบัติสาธารณะที่ประชาชนทุกคนเปนเจาของรวมกัน   
  ๒)  ใหรัฐบาลทบทวนการจัดเก็บผลประโยชนดานปโตรเลียมใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับสภาวการณปโตรเลียมในปจจุบัน และสอดคลองกับนานาประเทศที่มีระบบการดูแล
ทรัพยากรสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนจากการจัดเก็บคาภาคหลวงที่มีอัตราคงที่ ณ ปริมาณ
ปโตรเลียมหนึ่งๆ เปนการประมูลใหกับผูใหสวนแบงผลประโยชนแกรัฐสูงที่สุด ซ่ึงอาจกําหนดอัตรา
ขั้นต่ําไวได ทั้งสําหรับสัมปทานใหมและการตออายุสัมปทานเดิม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจาก
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดนี้และเพื่อเปนแหลงรายไดอันสําคัญในการพัฒนาชาติ อีกทั้งเปนการสรางความ
เปนธรรมตอประเทศและสังคมมากกวาที่เปนอยู  

 ๓)  รัฐตองยกเลิกสัญญาการตออายุสัมปทานแหลงพลังงานในอาวไทยที่ไดกระทํา
ขึ้นภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชแลว เนื่องจากเปนการกระทําที่ขัดกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

 
 
 

  ๔๙



  ๔.๑.๒   นโยบายและกลไกตลาดในธุรกิจน้ํามันและโรงกลั่น 

 ๑)  รัฐบาลตองมีมาตรการสงเสริมกลไกตลาดเสรีท่ีแทจริง โดยใหอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมมีการแขงขันอยางเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และ
คุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวในมาตรา ๘๔ ดังนี้ 

๑.๑)   กระทรวงพลังงานตองไมปลอยให  บมจ.  ปตท.  ซ่ึงถือวาเปนรัฐวิสาหกิจ ที่มีรัฐ
เปนหุนสวนใหญ  เขาไปถือหุนในโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญทั้ง  ๕  แหง ซ่ึงมีกําลังผลิตรวมสูงกวาอุปสงคของประเทศ  
และไมควรอนุมัติใหมีการควบรวมธุรกิจพลังงานไมวาในกรณีใด ๆ  เพราะการกระทําดังกลาวจะทําใหเกิด
การผูกขาดตัดตอนทางธุรกิจและทําใหกลุมธุรกิจมีอํานาจเหนือตลาด ซ่ึงเปนการทําลายกลไกตลาดเสรี 
อันจะสงผลใหการแขงขันของธุรกิจพลังงานลดลง และกลไกตลาดเทียมที่เปนอยูจะทําใหราคาน้ํามันสูง
กวาที่ควรเปน จนสงผลรายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   

๑.๒)  กระทรวงพลังงานตองยุติการใหเงินกินเปลากับโรงกลั่นน้ํามัน ที่มีการ
กําหนดใหราคาน้ํามันที่กล่ันในประเทศอยูในราคาเทากับราคานําเขาจากสิงคโปร บวกคาขนสง คา
ประกันภัย คาสูญเสียระหวางทาง  รวมถึงคาโสหุยตางๆ  เสมือนการนําเขาน้ํามันสําเร็จูปจากสิงคโปร  
ซ่ึงคาใชจายเหลานี้ลวนเปนคาใชจายที่ไมไดเกิดขึ้นจริง เพราะการกลั่นน้ํามันกลั่นในประเทศ   
ยิ่งกวานั้นการกระทําดังกลาว ถือเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเปนการสรางกลไกตลาด
เทียมที่มิไดอิงกับอุปสงคและอุปทานภายในประเทศและไมเปนธรรมตอผูบริโภคอยางยิ่ง  รัฐจึง
จําเปนตองสรางกลไกตลาดเสรีที่แทจริงใหเกิดขึ้นในธุรกิจการกลั่นน้ํามันของประเทศ  การสงเสริมใหมี
การแขงขันที่แทจริงในกลุมผูผลิตน้ํามันอาจจะทําใหราคาน้ํามันหนาโรงกล่ันปรับลดลงเองประมาณ 2-3 
บาทตอลิตร จนมีราคาใกลเคียงกับราคาสงออก (Export Parity Price) ซ่ึงก็คือราคา FOB Thailand 
เชนเดียวกับสินคาชนิดอื่นที่ผลิตไดในประเทศ  

๔.๑.๓   นโยบายกาซแอลพีจี  (LPG) 

 ๑) รัฐบาลตองควบคุมราคากาซแอลพีจีที่จําหนายแกประชาชน ทั้งภาคครัวเรือน
และยานยนตใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมปลอยใหราคากาซแอลพีจีลอยตัวตามราคาตลาดโลกตามที่
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการเสนอ  เนื่องจากปริมาณกาซธรรมชาติที่ขุดเจาะไดในประเทศมีปริมาณมาก
เพียงพอที่จะผลิตกาซแอลพีจีเพื่อรองรับความตองการใชกาซของภาคครัวเรือนและยานยนตอยูแลว  
นอกจากนี้รัฐไมควรนําเงินจากกองทุนน้ํามันไปชดเชยการนําเขากาซแอลพีจีเพราะเปนการกระทําที่ผิด
วัตถุประสงคของกองทุนฯ  รัฐตองมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนวากาซแอลพีจีที่นําเขาเพื่อประโยชน
ทางการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะตองใหภาคธุรกิจคือ กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้  และตระหนักวากลุมอุตสาหกรรมมิใชเจาของทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง 
ในทางตรงกันขามกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมียังเปนกลุมผูใชรายสําคัญที่ทําใหปริมาณกาซแอลพีจีที่
ผลิตไดในประเทศไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน   

  ๕๐



๔.๑.๔   คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  (กกพ.) 

 ๑)  รัฐควรใหประชาชนมีสวนรวมในการไดมาซึ่งคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) โดยกระบวนการสรรหาตองเปดเผยและโปรงใส อีกทั้งองคประกอบของคณะ
กรรมการฯ ควรจะตองมีตัวแทนจากภาคประชาชนในฐานะผูบริโภคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เพื่อปองกันการ
ครอบงําของกลุมทุนพลังงาน และเปนการสรางสมดุลในการมีสวนรวมตามหลักธรราภิบาลที่ดี เนื่อง
จากประชาชนเปนเจาของทรัพยากรที่แทจริง 

๔.๒  กรณีการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ (คาผานทอกาซธรรมชาติ) ของ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 ๑) กระทรวงการคลังตองดําเนินการทวงคืนทอสงกาซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. ตาม
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ใหครบถวนตามผลการตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ที่ไดรับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๐   

 ๒) ใหรัฐบาลยกเลิกการปรับขึ้นอัตราคาบริการสงกาซฯ (คาผานทอ) ที่ไดมีการ
อนุมัติใหปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒  โดยคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) โดยเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากการอนุมัติขึ้นคาบริการสงกาซธรรมชาติของ กกพ. ดังกลาว ขัด
กับหลักธรรมาภิบาลและไมสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจที่กําลังเปนอยู  สงผล
กระทบตอประชาชนวงกวางที่จะตองรับภาระคาใชจายดานพลังงานที่สูงขึ้น  
 

๔.๓   กรณคีวามขัดแยงทางผลประโยชนของเจาพนกังานของรัฐ กับบทบาทกรรมการ
บริษทัเอกชนดานพลังงาน 

๑) คาตอบแทนพิเศษจากผลกําไร (โบนัส)  และเบี้ยประชุมสําหรับขาราชการ
ระดับสูงที่ไปเปนกรรมการโดยตําแหนงในบริษัท รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ที่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองสงคืนแก
รัฐตามหมวด ๙ มาตรา ๑๐๐  (๔)  และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ปปช.) เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒) รัฐบาลตองกํากับดูแลขาราชการในสังกัดใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่
ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้  (๔) “เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ

  ๕๑



หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึง
โดยสภาพของผลประโยชน ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชน ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ของรัฐผูนั้น” 
 
  
 

  ๕๒
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