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ทอสงกาซธรรมชาติกบั  
ผลประโยชนทบัซอน

วันพุธที่ 30 กันยายน 2552

ณ หองรบัรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

โดย

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต 

และเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา
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การที่ปตท. ไดเปลี่ยนสภาพจากองคการของรัฐซึ่งเปนนิติบุคคล
 มหาชน ไปเปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคล
 เอกชนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดแลว ผูถูกฟองคด
 

ี

ที่ 4 จึงมิไดมีสถานะเปนองคาพยพของรัฐอีกตอไป และไมอาจม
 

ี

อํานาจมหาชนของรัฐ รวมทั้งไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของ 

ปตท. ที่ไดมาจากการใชอํานาจมหาชนของรัฐอันเปนสาธารณ
 สมบัติของแผนดินแทนรัฐได จึงตองโอนสาธารณสมบัติของ
 แผนดินดังกลาวกลับไปเปนของรัฐ

คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสดุ



www.ThaiEnergys.Com 3

..... ดังนั้น ทรัพยสินสวนที่เปนทอสงกาซธรรมชาติและอุปกรณท
 

ี่

ประกอบกันเปนระบบทงสงกาซธรรมชาติ รวมถึงทรัพยสินท
 

ี่

ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตเลียมทางทอ เชน ทอสงน้ํามัน 

ซึ่งใชอํานาจมหาชนของรัฐดําเนินการเชนเดียวกับระบบทอสง
 กาซธรรมชาติ จึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภท
 ทรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 

1304(3) ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ 1 มีหนาที่ตองโอนทรัพยสินดังกลาว
 กลับไปเปนของกระทรวงการคลังตามที่บัญญัติไวในมาตรา 24 

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
 
2542 

เช น เ ดียวกับกรณีการ โอนที่ ดิ น ที่ ได มาจากการ เวน คืน
 อสังหาริมทรัพยใหแกกระทรวงการคลัง 
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วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

มติคณะรฐัมนตรี

• เห็นชอบหลกัการการแบงแยกทรพัยสิน อํานาจและสทิธิของการปรโิต
 รเลยีมแหงประเทศไทย ที่จะใหเปนของกระทรวงการคลังตามคําพิพากษา

• มอบหมายใหกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน รบัไปดาํเนนิการ
 แบงแยกทรัพยสนิและสิทธิตามหลักการดงักลาว

• โดยใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบและรับรองความ
 ถูกตอง

• มอบหมายใหกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ รับไปดาํเนนิการกาํหนด
 หลักเกณฑในการคดิอัตราคาเชาในสวนของทรัพยสนิที่เปนระบบทอ
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วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๕๑ สําเนารายงานการตรวจสอบ 

รับรองความถูกตองของสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน

• สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวาทรัพยสนิสุทธิของการ
 ปโตรเลียมแหงประเทศไทย ที่ บมจ. ปตท. แบงแยกและสงมอบ

 กระทรวงการคลังแลวรวม ๑๖,๑๗๖ ลานบาท 

• คงเหลือสวนที่ยังไมไดแบงแยกใหกระทรวงการคลังจํานวนทั้งสิน้ 
๓๒,๖๑๓.๔๕ ลานบาทประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก 
จํานวน ๑๔,๓๙๓.๑๖ ลานบาทและในทะเลจํานวน ๑๘,๒๒๐.๒๙ 
ลานบาท
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วันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๑
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สงจดหมายถึง ๔ หนวยงาน

๑. ถึง ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บ.ปตท.จาํกัด (มหาชน)
๒. ประธานกรรมการ บ.ปตท.จํากัด (มหาชน)
๓. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๔. เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองสูงสุด

โดยมี สิ่งที่สงมาดวย 
๑. สําเนารายงานผูสอบบัญชีตอ ปตท. จํากัด (มหาชน) เฉพาะเรื่องการตรวจสอบรับรองความ

 ถูกตองมูลคาทรัพยสินที่บริษัทแบงแยกให กระทรวงการคลังตามคําพพิากษาศาล
 ปกครองสูงสุด

๒. สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค. ๐๓๐๔/๑๐๓๐๖ 
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พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเชีย(JDA)

IPT

EPEC
TECO

สะเดา

แหลงสิริกิติ์

โรงไฟฟาลานกระบือ

แหลงยาดานา

แหลงเยตากุน

โรงไฟฟาน้ําพอง

แหลงน้ําพอง

ทาหลวง

แกงคอย

โรงไฟฟาบางปะกง

โรงไฟฟาระยอง

โรงแยกกาซฯระยอง

โรงไฟฟาราชบุรี

โรงไฟฟาวังนอย

พระนครเหนือ

แหลงปลาทอง

แหลงเอราวัณ

แหลงทานตะวัน

แหลงเบญจมาศ

โรงแยกกาซฯขนอม

โรงไฟฟาขนอม
แหลงไพลิน

แหลงบงกช

แหลงอาทิตย

โรงแยกกาซฯ TTM

ทับสะแก

โรงไฟฟาจะนะ

นิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง

PRP
ECP

ERP

JDA-

 

A18

 

(400)

JDA-

 

B17

GPG

แหลงภูฮอม

RPCL GLW

โรงไฟฟาพระนครใต

ระบบทอสงกาซธรรมชาติระบบทอสงกาซธรรมชาติระบบทอสงกาซธรรมชาติ

โรงไฟฟาใชกาซฯในอนาคต

แหลงผลิตกาซฯ

พื้นที่การใชกาซฯ

ทอสงกาซฯในอนาคต/อยูระหวางดําเนินการ

โรงแยกกาซฯ

โรงไฟฟาใชกาซฯในปจจุบัน

ทอสงกาซฯในอนาคตแตยังไมชัดเจน

ทอสงกาซฯอุตสาหกรรม

ทอสงกาซฯปจจุบัน
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ขอเท็จจริง
 

ทรัพยสินที่ปตท.ตองคนืใหกับกระทรวงการคลัง

กอนการแปรรปู ๔๘,๗๘๙

• ปตท. คนืกระทรวงการคลัง ๑๖,๑๗๖ 

• การตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๓๒,๖๑๓ 

หลังการแปรรปู ๑๕๗,๑๐๒ 

• ทรัพยสนิที่ดนิสาธารณประโยชน ๕๘,๐๘๓ 

• ทรัพยสนิจากการใชอํานาจมหาชน
 

๙๙,๑๐๙ 

รวมทรพัยสนิที่ตองคืน (1+2)
 

๒๐๕,๘๙๑

ยังขาดทรัพยสนิที่ยงัไมคนื จํานวน  ๑๘๙,๗๑๕



www.ThaiEnergys.Com 9

๓  มีนาคม ๒๕๕๒ คําวินิจฉัยของศาล
 

กรณยีื่นหนังสอืคํารองตอศาลปกครองสงูสุด

• ศาลพิเคราะหแลว เห็นวา คดีนี้ศาลพิพากษาใหยกคําขอของผ
 

ู

ฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมใชเจาหนี้ตามคําพิพากษา ไมมีสิทธ
 

ิ

บังคับคดีนี้ อีกทั้งผูถูกฟองคดี ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และหนวยงานท
 

ี่

เกี่ยวของไดดําเนินการตามคําพิพากษาเปนที่เรียบรอยแลว ให
 



ยกคํารอง
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คิดคาเชาราคาถูก รัฐเสียประโยชน
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“ เมื่อทอสงกาซเสนใดเสนหนึ่งหมดอายุการใชงานลง
 ใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไปดําเนินการ
 ประเมินมูลคาทรัพยสินและขยายอายุการใชงาน
 ใหม  ตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งการกําหนด
 คาใชจายการดําเนินการและคาบํารุงรักษาระบบทอ 

โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย
 และแผนพลังงาน (สนพ.)

 
”
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สรุปการประเมินการมูลคาสินทรัพยระบบทอปจจุบันสรุปการประเมินการมูลคาสินทรัพยระบบทอปจจุบัน

73,56094,880120,000

99,900101,311105,000

86,73098,096112,500Average

Dep. Indexed
Historical Inv

Dep. Repl. 
Value

Economic Value
SGST

Market ValueReplacement 
Value

Economic Value
GEIOC

ต่ํากลางสูงZone 1 + 3

หนวย:ลานบาท
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ที่มาของการประเมิน

ปตท. ประเมินเพื่อเขาตลาด
 หลักทรัพย ป 2544

46,189.22 ลานบาท

ปตท. จางบริษทัที่ปรึกษาประเมิน
 เพื่อขอขึ้นคาผานทอ ป 2552

105,000-120,000 ลานบาท 

(มีอายุเพิ่มขึ้น 25 ป)

สตง. ประเมินเพื่อเรียกคืน
 ทรัพยสินตามคาํพิพากษา

47,664.14 ลานบาท

ปตท. ประเมินเพื่อคนืทรัพยสิน 15,050.69 ลานบาท

(คืนจริง 16,176 ลานบาท)

ตารางเปรียบเทียบมูลคาทอกาซ

ที่มีการประเมินระหวาง ปตท. และ สตง.

มูลคาของทอกาซ
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สัญญาเชาทอกาซ บมจ. ปตท. - คลัง ทําใหรัฐเสียประโยชน

1.
 

กรณีคาํนวณจากทอกาซเฉพาะสวนที่ บมจ. ปตท. คืนรัฐแลว 16,176 ลานบาท 
(จากมลูคาทั้งสิ้น 205,891 ลานบาท)

ลานบาท/ป

(1)
 

รายไดคาผานทอ เฉพาะสวนน
 

ี้ 4,300 ก/

(2)
 

คาใชจายดําเนินการ และคาบํารุงรักษาระบบ
 
485 ข/

(3)
 

คาเชาทอสูงสุดที่รัฐควรจะได (1)-(2)
 

3,815

(4)
 

ให บมจ. ปตท. เชา ไดคาเชาเพียง
 

310 ก/

(5)
 

รัฐเสียประโยชน (3)-(4)
 

3,505 ลานบาท/ป

สรุป กรณีคํานวณจากทอกาซสวนที่ บมจ. ปตท. คืนรัฐแลว ตลอดระยะเวลาเชา 30 
ป รัฐเสียประโยชน 105,150 ลานบาท

ที่มา ก/ สารสนเทศที่ บมจ. ปตท. แจงตลาดหลักทรัพยวันที่ 16 พ.ค. 51 คาเฉลี่ยตารางขอ 3

ข/ ตามสตูรคํานวณคาผานทอที่ บมจ. ปตท. เกบ็จากลูกคา = 3% ของมูลคาทอ ซึ่งยังสูงกวาคาใชจายจริง (คาเสื่อมราคา คาลงทุน 
เปนคาใชจายทางบัญชีดานเจาของทรัพยสิน ไมใชคาใชจายดานผูเชา)
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สัญญาเชาทอกาซ บมจ. ปตท. - คลัง ทําใหรัฐเสียประโยชน

2. กรณีคํานวณจากทอกาซทั้งสิ้น 205,891 ลานบาท (สาธารณสมบัตขิองแผนดิน)

ลานบาท/ป

(1)
 

รายไดคาผานทอ ทัง้ระบบ
 

22,178 ก/

(2)
 

คาใชจายดําเนินการ และคาบํารุงรักษาระบบ
 
6,176 ข/

(3)
 

คาเชาทอสูงสุดที่รัฐควรจะได (1)-(2)
 

16,002

(4)
 

ให บมจ. ปตท. เชา ไดคาเชาเพียง
 

310 ก/

(5)
 

รัฐเสียประโยชน (3)-(4)
 

15,692 ลานบาท/ป

สรุป ตลอดระยะเวลาเชา 30 ป  รัฐเสียประโยชน  470,460
 

ลานบาท

ที่มา ก/ ป 2551 ปรมิาณกาซผานทอทั้งหมด 3,444 ลานลูกบาศกฟุต/วัน

ข/ ตามสตูรคํานวณคาผานทอที่ บมจ. ปตท. เก็บจากลูกคา = 3% ของมูลคาทอ ซึ่งยังสูงกวาคาใชจายจรงิ 
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