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ด่วนที่สุด              เครือขา่ยประชาชนปฏิรูปพลงังานไทย  

       ๘๘/๕๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๓  
       แขวงบางไผ ่เขตบางแค  
       กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐   
ท่ี คปพ.๑๓๙/๑๗-๒๕๖๑  

 ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง ขอให้ยกเลิกการประมลูส ารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีมิชอบและจดัการประมลูขึน้ใหม่ 
 

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
 

อ้างถงึ  หนงัสือ คปพ. ดว่นท่ีสดุ ท่ี คปพ. ๑๓๕/๑๓-๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑   
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนมุัติให้กลุ่มบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชนะการประมูลสิทธิส ารวจและผลิตในทัง้แปลง  G๑/๒๕๖๑ 

(เอราวณั) และ G๒/๒๕๖๑ (บงกช) นัน้ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลงังานไทย (คปพ.)  ขอเรียนความเห็นว่า 

กระบวนการประมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและ

ประชาชนตามข้อบญัญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมควรจะท าการ

ยกเลิกพร้อมทัง้จดัประมลูใหม่ในเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศมากกวา่ ด้วยเหตผุลดงันี ้

ข้อ ๑. จ านวนผู้เข้าประมูลและคุณสมบัตขิองผู้เข้าประมูลมิได้ท าให้ประเทศได้รับประโยชน์

สูงสุด 

๑.๑ โดยปกติตามกติกาสากล จ านวนผู้ เข้าประมลูท่ีจะเอือ้ให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเต็มท่ี จะต้องมี

จ านวนผู้ เข้าประมลูมากกว่าจ านวนแปลงอย่างน้อย ๑ ราย กรณีนีจ้ึงสมควรมีผู้ เข้าประมลูอย่างน้อย ๓ ราย 

แตป่รากฏวา่สืบเน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไขท่ีบีบแคบ โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีบริษัทผู้ประมลูต้องมีมลูค่าการถือ

ครองหุ้นในกิจการ (Shareholder’s Equity) อย่างน้อย  ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ในแปลง          

G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) และอย่างน้อย ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ในแปลง G๒/๒๕๖๑ (บงกช)     
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ท าให้มีผลเป็นการกีดกันมิให้รายอ่ืนสามารถเข้ามาแข่งขันได้ ดงันัน้ คปพ. จึงเห็นว่า  จ านวนผู้ เข้าประมลูท่ี

เกิดขึน้มิได้ท าให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด จึงเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา ๑๖๔ (๑) แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

๑.๒  เ น่ืองจากผู้ เ ข้าประมูลรายหนึ่งคือกลุ่มบริษัทเชฟรอนมีปัญหาด้านคุณสมบัติท่ีชัดแจ้ง            

โดยปรากฏหลกัฐานทางราชการท่ีกรมศลุกากรว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับการค้าน า้มันเถ่ือนให้แก่บริษัทเดินเรือ

สนบัสนุนแท่นขุดเจาะกลางทะเล และนายธีระชัย ภวูนาถนรานบุาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

และอดีตเลขาธิการส านักงาน ก.ล.ต. ได้ร่วมกับนางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวฒุิสภา ย่ืนเร่ืองให้

ส านกังาน ก.ล.ต. ของสหรัฐท าการสอบสวนเม่ือวนัท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑  และ คปพ. ได้มีหนงัสือ ด่วนท่ีสดุ 

ท่ี คปพ. ๑๓๕/๑๓-๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑  แจ้งแก่นายกรัฐมนตรีและบุคคลท่ีเก่ียวข้องด้วยแล้ว 

อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอธิบดีกรมศุลกากรผู้ ซึ่งได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง

ปลัดกระทรวงพลงังานตัง้แต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนัน้ บุคคลท่ีเก่ียวข้องจึงย่อมจะตระหนักดีว่ากลุ่ม

บริษัทเชฟรอนมีปัญหาด้านคุณสมบัติอย่างแน่ชัด ซึ่งส่งผลท าให้เหลือผู้ เข้าประมลูเพียงรายเดียวคือกลุ่ม 

ปตท.สผ. ส าหรับทัง้สองแปลง ดังนัน้ คปพ. จึงมีความเห็นว่า การมีผู้ เข้าประมูลเพียงรายเดียวเช่นนี ้ไม่

เป็นไปตามระเบียบราชการท่ีถกูต้อง และผู้ ท่ีลว่งรู้ถึงปัญหาเก่ียวกับกลุ่มบริษัทเชฟรอนอาจจะขาดคณุสมบติั

แต่ยังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสมือนหนึ่งว่าเป็นการประมูลท่ีปกตินัน้ ย่อมจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 

๑๕๗ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อ ๒. หลักเกณฑ์การพจิารณาเป็นการยักยอกผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมไปให้เป็น

ประโยชน์แก่เอกชน 

๒.๑ เน่ืองจากในทางปฏิบติั บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ เดียวท่ีจะใช้สิทธิในการรับซือ้ก๊าซ   

ทัง้แปลง G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) และ G๒/๒๕๖๑ (บงกช) และก๊าซท่ีจะรับซือ้นัน้ แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ      

(๑) ส่วนท่ีจ าหน่ายต่อไปให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ (๒) ส่วนท่ี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือก าไรของตนเอง  
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คปพ. ขอเรียนว่า หลกัการพิจารณาโดยให้น า้หนกัแก่ราคาเสนอขายก๊าซในราคาต ่าท่ีสดุ (ค่าคงท่ี

ส าหรับราคาก๊าซธรรมชาติ) ร้อยละ ๖๕ แต่ให้น า้หนักแก่ส่วนแบ่งปิโตรเลียมระหว่างเอกชนและรัฐ ร้อยละ 

๒๕ นัน้ มีผลโดยอัตโนมัติเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในก๊าซส่วนท่ี บริษัท 

ปตท. จ ากดั (มหาชน) ใช้ในการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือก าไรของตนเอง เพราะเง่ือนไขนีท้ าให้บริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีต้นทุนส าหรับธุรกิจของตนเองท่ีต ่าลงด้วย ซึ่งย่อมเพ่ิมพูนก าไรของบริษัท อันเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นเอกชนในบริษัทดังกล่าว รวมไปถึงผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ และเน่ืองจากก๊าซส่วนใหญ่ท่ี

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซือ้นัน้ จะเป็นก๊าซสว่นแบง่ของรัฐ ดงันัน้ คปพ. จึงขอเรียนว่า หลกัเกณฑ์นีมี้ผล

เป็นการท าให้ประชาชนทัง้มวลเสียประโยชน์ จากการท่ีรัฐมิได้ขายก๊าซให้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ใน

สว่นท่ีใช้เพ่ือประกอบการท าธุรกิจของบริษัทเอง ในราคาสงูสดุตามราคาตลาด ดงันัน้ คปพ. จึงเห็นว่าเข้าข่าย

เป็นการยักยอกผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมไปให้เป็นประโยชน์แก่เอกชน ฝ่าฝืนมาตรา ๓๕๒ แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา 

๒.๒ ส าหรับก๊าซในส่วนท่ี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จะจ าหน่ายต่อไปให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   

ท่ีอ้างว่าหลกัเกณฑ์ท่ีท าให้ราคาก๊าซต ่า จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง ๒๙ สตางค์ต่อหน่วยนัน้ คปพ. ขอเรียนว่า

เป็นข้ออ้างท่ีเฟ้อเกินความเป็นจริง เพราะกรณีถ้าหากรัฐบาลจดัตัง้บรรษัทพลงังานแห่งชาติเพ่ือท าหน้าท่ีรับ

ซือ้ก๊าซ บรรษัทฯ ก็จะสามารถขายก๊าซดงักลา่วให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในราคาทนุของรัฐ และเน่ืองจากเป็น

การส่งผ่านประโยชน์จากรัฐไปให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านมือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

ในฐานะคนกลาง การมีบรรษัทจึงย่อมจะส่งผ่านประโยชน์ไปให้แก่กิจกรรมผลิตไฟฟ้าได้เต็มท่ีมากกว่า และ

ย่อมจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า ๒๙ สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดค่าไฟฟ้าได้

มากกวา่ข้อเสนอของกลุม่บริษัท ปตท.สผ.  

ข้อ ๓. การไม่ใช้สิทธิในการร่วมถือหุ้นร้อยละ ๒๕ เป็นการผดิกฎหมาย 

๓.๑ ตามท่ีเอกสารเชิญชวนให้ย่ืนข้อเสนอ ข้อ ๔.๔.๑๐ การให้หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมลงทุน 

(State Participation) ระบุว่า “กระทรวงพลังงานสงวนสิทธิท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ร่วม

ลงทนุในสญัญาแบง่ปันผลผลิต (State Participation) ในสดัสว่นการลงทนุไม่เกินร้อยละ ๒๕ ภายใต้หลกัการ
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การร่วมลงทนุอย่างเทา่เทียมกันกับผู้ขอสิทธิท่ีได้รับการคดัเลือก โดยผู้ขอสิทธิต้องเสนอหลกัการและเง่ือนไข

การให้หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ ๒๕” นัน้ สิทธิการลงทนุดงักล่าวนบัเป็นทรัพยสิทธิท่ี

มีมลูคา่ตีราคาเป็นเงินได้ และเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐบาลไทยท่ีไม่อาจสละทิง้ และไม่อาจยกประโยชน์ไปให้แก่

ผู้ อ่ืนใดท่ีมิใชป่ระชาชนโดยรวม 

๓.๒ ในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ท่ีระบุว่า ในส่วนของการให้หน่วยงานของรัฐ

เข้าร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ ๒๕ นัน้ เน่ืองจากบริษัทท่ีชนะการประมลูทัง้สองแปลง คือบริษัทในเครือของ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ดงันัน้ ในส่วนของข้อเสนอ

ดงักล่าว บริษัทท่ีชนะการประมลูจึงเข้าเง่ือนไขการเข้าร่วมลงทนุโดยหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว โดยในแปลง   

G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) ในสัดส่วนร้อยละ ๖๐ และในแปลง G๒/๒๕๖๑ (บงกช) ในสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐      

แต่การระบุดงักล่าวเป็นการปะปนสิทธิของรัฐบาลไทยกับสิทธิของกลุ่มบริษัท ปตท.สผ.และอาจจะเข้าข่าย

เป็นการบิดเบือนเพ่ือท าให้คณะรัฐมนตรีหลงผิดเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ีของตน 

๓.๓ คปพ. ขอเรียนว่า สิทธิของรัฐบาลท่ีจะให้หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ ๒๕ 

นัน้ เป็นสิทธิตา่งหากจากสิทธิของบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

และไม่วา่ผู้ชนะการประมลูจะเป็นบริษัทตา่งชาติหรือเป็นกลุม่บริษัท ปตท.สผ. รัฐบาลไทยก็ยังมีสิทธิดงักล่าว

อยู่เชน่เดียวกนั และการท่ีผู้ชนะประมลูเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 

(มหาชน) ก็มิได้ท าให้สิทธิของรัฐบาลไทยหมดไป ทัง้นี ้การท่ีรัฐบาลไทยใช้สิทธิให้หน่วยงานของรัฐเข้าร่วม

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ ๒๕ หรือไม่ นัน้ มีผลแตกตา่งกนั ดงันี ้

ส าหรับแปลง G๒/๒๕๖๑ (บงกช) หากด าเนินการมติ ครม. สัดส่วนหุ้นสุทธิของรัฐจะมีเพียง

แค่ร้อยละ ๓๓  

(ก) กรณี ท่ีด าเนินตามมติ ครม. การค านวณสดัส่วนของรัฐเป็นดังนี ้บริษัทผู้ผลิต มี บริษัท ปตท. 

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ ๑๐๐ กรณีนี ้เน่ืองจากกระทรวงการคลงัถือหุ้น

อยู่ใน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ ๕๑ และ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท ปตท. 



 

 

หน้า ๕ 

 

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ ๖๕ สัดส่วนความเป็นเจ้าของของรัฐบาลไทยใน

บริษัทผู้ผลิต และสัดส่วนท่ีรัฐบาลไทยจะได้ก าไรในบริษัทผู้ผลิต จะค านวณได้เท่ากับ ร้อยละ ๕๑ คณูด้วย 

ร้อยละ ๖๕ คณูด้วย ร้อยละ ๑๐๐ คือเทา่กบั ร้อยละ ๓๓.๑ 

(ข) กรณี ท่ีรัฐบาลไทยใช้สิทธิเข้าร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ ๒๕ การค านวณสดัส่วนของรัฐเป็นดงันี ้ 

บริษัทผู้ ผลิตมี บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ ๗๕ และมี

กระทรวงการคลงั หรือบรรษัทพลังงานแห่งชาติ(หากมีการจัดตัง้ขึน้)ถือหุ้นอีกร้อยละ ๒๕ กรณีนี ้สัดส่วน

ความเป็นเจ้าของของรัฐบาลไทยในบริษัทผู้ผลิต และสดัส่วนท่ีรัฐบาลไทยจะได้ก าไรในบริษัทผู้ผลิต ในส่วนท่ี

ถือผ่าน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) จะ

ค านวณได้เทา่กบั ร้อยละ ๕๑ คณูด้วย ร้อยละ ๖๕ คณูด้วย ร้อยละ ๗๕ เท่ากับ ร้อยละ ๒๔.๘ แต่เม่ือรวมกับ

กระทรวงการคลงั หรือบรรษัทพลงังานแหง่ชาติถือหุ้นอีกร้อยละ ๒๕ สดัสว่นความเป็นเจ้าของของรัฐบาลไทย

ในบริษัทผู้ผลิต และสดัสว่นท่ีรัฐบาลไทยจะได้ก าไรในบริษัทผู้ผลิตทัง้สิน้ จะเทา่กบั ร้อยละ ๔๙.๘  

ส าหรับแปลง G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) หากด าเนินการมติ ครม. สัดส่วนหุ้นสุทธิของรัฐจะมี

เพียงแค่ร้อยละ ๑๙.๙  

(ก) กรณี ท่ีด าเนินตามมติ ครม. บริษัทผู้ ผลิต มี บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ ๖๐ กรณีนี ้เน่ืองจากกระทรวงการคลงัถือหุ้นอยู่ใน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ร้อยละ ๕๑ และ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 

(มหาชน) ร้อยละ ๖๕ สดัสว่นความเป็นเจ้าของของรัฐบาลไทยในบริษัทผู้ ผลิต และสดัส่วนท่ีรัฐบาลไทยจะได้

ก าไรในบริษัทผู้ผลิต จะค านวณได้เท่ากับ ร้อยละ ๕๑ คูณด้วย ร้อยละ ๖๕ คณูด้วย ร้อยละ ๖๐ คือเท่ากับ 

ร้อยละ ๑๙.๙ 

(ข) กรณี ท่ีรัฐบาลไทยใช้สิทธิเข้าร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ ๒๕ การค านวณสดัส่วนของรัฐเป็นดงันี ้

บริษัทผู้ผลิต มี บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ ๔๕ มีบริษัทใน

เครือ มบูาดาลา ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ ๓๐ (ฝ่ายเอกชนถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ ๗๕) และมีกระทรวงการคลงั หรือ



 

 

หน้า ๖ 

 

บรรษัทพลงังานแห่งชาติ (หากมีการจัดตัง้ขึน้) ถือหุ้นอีกร้อยละ ๒๕ กรณีนี ้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของ

รัฐบาลไทยในบริษัทผู้ผลิต และสดัส่วนท่ีรัฐบาลไทยจะได้ก าไรในบริษัทผู้ผลิต ในส่วนท่ีถือผ่าน บริษัท ปตท. 

จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) จะค านวณได้เท่ากับ ร้อยละ 

๕๑ คณูด้วย ร้อยละ ๖๕ คูณด้วย ร้อยละ ๔๕ เท่ากับ ร้อยละ ๑๔.๙ แต่เม่ือรวมกับกระทรวงการคลงั หรือ

บรรษัทพลงังานแห่งชาติถือหุ้นอีกร้อยละ ๒๕ สดัส่วนความเป็นเจ้าของของรัฐบาลไทยในบริษัทผู้ผลิต และ

สดัสว่นท่ีรัฐบาลไทยจะได้ก าไรในบริษัทผู้ผลิตทัง้สิน้ จะเทา่กบั ร้อยละ ๓๙.๙  

อย่างไรก็ตาม รัฐซึ่งได้สัดส่วนน้อยกว่าเอกชนในแปลง G๑/๒๕๖๑ (เอราวัณ) และแปลง      

G๒/๒๕๖๑ (บงกช) อยู่แล้วนัน้ ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่สัดส่วนจากการแบ่งปันผลผลิตที่ รัฐจะได้

เป็นปริมาณปิโตรเลียม แต่รัฐจะได้สัดส่วนน้อยกว่านัน้ เพราะต้องรอผลก าไรจากการประกอบการ

ของผู้บริษัทลูกของ ปตท.สผ. จึงยังไม่แน่ชัดว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบริหารมีถึง

จ านวนเท่าไร ซึ่งจะเป็นผลท าให้รัฐได้ผลตอบแทนน้อยลงไปกว่านัน้อีก  

๓.๔ คปพ. จงึขอเรียนวา่ การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่าหน่วยงานของรัฐ

ไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมถือหุ้นร้อยละ ๒๕ โดยอ้างว่า เน่ืองจากผู้ชนะประมลูทัง้สองแปลงถือเป็นหน่วยงานของ

รัฐอยู่แล้ว และเป็นการเข้าเง่ือนไขการเข้าร่วมลงทนุโดยหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว โดยในแปลง G๑/๒๕๖๑ 

(เอราวณั) ในสดัสว่นร้อยละ ๖๐ และในแปลง G๒/๒๕๖๑ (บงกช) ในสดัส่วนร้อยละ ๑๐๐ เป็นการส าคญัผิด

เก่ียวกับสิทธิและประโยชน์ของรัฐในสาระส าคญั และเป็นการท าให้เสียหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์

อันเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะปกครอง หรือรักษาไว้ เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๘ แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา และท าให้มตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นมตทิี่มชิอบด้วยกฎหมาย 

 ๔. การประมูลขายก๊าซราคาต ่าสุดครั้งนี ้ผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับผู้ถือหุ้น ปตท. และ

บริษัทในเครือ ไม่ใช่รัฐและไม่ใช่ประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความพยายามในการแถลงข่าวว่าการประมลูครัง้นีบ้ริษัทลกูของ ปตท.สผ. ได้กด

ราคาขายก๊าซท่ีปากหลมุในราคาต ่าท่ีสดุนัน้ อาจท าให้ประชาชนหลงประเด็นและเข้าใจว่าจะเป็นผลท าให้

ประชาชนได้ใช้ราคาก๊าซราคาถูกลง แต่ในความเป็นจริงแล้วการขายก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะต้องขนส่ง



 

 

หน้า ๗ 

 

ผา่นทอ่ก๊าซธรรมชาติสายประธานมายังชายฝ่ังเท่านัน้ เม่ือ ปตท. ยังไม่ได้คืนท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลให้แก่

รัฐ การขายก๊าซในราคาต ่า ๆ นัน้ ผู้ ท่ีได้ประโยชน์นัน้ในการซือ้ก๊าซธรรมชาติในราคาต ่าก็คือ ปตท.แต่เพียง    

ผู้ เดียว ท่ีจะได้ก าไรมากขึน้จากต้นทนุท่ีต ่าลง ไม่ใชรั่ฐหรือประชาชน 

 ในทางตรงกนัข้ามการขายก๊าซธรรมชาติผา่นโรงแยกก๊าซ จะถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งคือ

ก๊าซหงุต้มในครัวเรือน อีกสว่นหนึง่สว่นคือใช้เป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี   

ส่วนที่หนึ่งใช้ก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ซึ่งรัฐบาลก าหนดโครงสร้างราคาเสมือนการน าเข้าจาก

ประเทศซาอดิุอาราเบีย บวกด้วยคา่ใช้จา่ยในการน าเข้า ซึง่ไม่ได้สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริงของการรับซือ้ก๊าซของ 

ปตท. ดงันัน้ ประชาชนกยั็งต้องจ่ายก๊าซในราคาที่แพงและไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  

 ส่วนที่สองซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนัน้ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทลกูของ 

ปตท. อนัจะท าให้บริษัทลกูของ ปตท. เหลา่นัน้มีต้นทนุท่ีต ่าลงไปอีก ดังนัน้ผู้ท่ีได้ประโยชน์ก็จะยังวนเวียน

อยู่ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.เช่นเดมิ 

 ดังนัน้ผู้ท่ีได้ประโยชน์จากโครงสร้างการประมูลเช่นนีจ้งึไม่ใช่รัฐท่ีต้องขายก๊าซท่ีปากหลุมใน

ราคาต ่าๆให้กับ ปตท. ในขณะเดียวกันผู้บริโภคกยั็งต้องใช้ราคาก๊าซท่ีราคาอ้างองิเสมือนการน าเข้า

จากประเทศซาอุดิอาราเบียบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการน าเข้าจากซาอุดีอาระเบีย ทัง้ๆที่ สัดส่วนใน

การน าเข้าก๊าซจากต่างประเทศไม่ถงึร้อยละ ๑๐ ดังนัน้ ผู้ท่ีได้ผลประโยชน์สูงสุดก็คือ ผู้ถือหุ้น ปตท. 

รวมถงึผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกของ ปตท. ไม่ใช่รัฐและประชาชนแต่ประการใด 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นย่อมแสดงให้เห็นว่าการประมูลครัง้นีน้อกจากจะไม่ได้เกิดการ

แข่งขันอย่างแท้จริงแล้ว ประโยชน์ท่ีได้ก็กลับตกอยู่กับเพียงแค่ผู้ถือหุ้น ปตท. และบริษัทในเครือ 

ดังนัน้ ผลประโยชน์สูงสุดจงึไม่อาจตกแก่ทัง้รัฐและประชาชน  

จึงขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียกเลิกการประมูลในครัง้นี ้แล้วท า

การเปิดประมูลใหม่ให้เกิดความโปร่งใส เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม ตลอดจน



 

 

หน้า ๘ 

 

ประมูลใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตในการแข่งขันปริมาณปิโตรเลียมท่ีให้แก่รัฐสูงสุดเป็นเกณฑ์การ

ตัดสินใจเช่นเดียวนานาอารยะประเทศ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาตแิละประชาชน  

     ขอแสดงความนบัถืออย่างสงู 

       ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลงังานไทย (คปพ.) 
 

 

 

 

 

โทรศพัท์ ๐-๒๐๗๗-๙๒๓๒, ๐๘๑-๖๔๑-๙๖๘๑, ๐๘๑-๔๘๒-๒๘๓๗  โทรสาร ๐-๒๐๗๗-๙๒๓๒ 
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