แถลงข่าวเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
วันนี้ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้ยนื่ หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง ๖ ประเด็นดังนี้
๑. ขอให้มีการปรับปรุงสูตรโครงสร้างราคน้ามันส้าเร็จรูปและก๊าซหุงต้มใหม่ เพื่อลดราคา
พลังงานให้เป็นธรรมกับประชาชน โดยขอให้ยกเลิกราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคาน้้ามันส้าเร็จรูปเทียมที่
สมมุติว่าเป็นการน้าเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์บวกค่าใช้จ่ายในการน้าเข้า หยุดการใช้กองทุนน้้ามันในการฝืนกล
ไกลตลาด โดยการเอาเอทานอลซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาน้้ามันเบนซินและการน้าไบโอดีเซลซึ่งมีราคาสูงกว่าน้้ามัน
ดีเซลมาผสมน้้ามัน ส่งผลท้าให้ราคาน้้ามันทั้งระบบสูงขึ้นกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งๆ ที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์กลับ
เป็นกลุ่มธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจโรงงานน้้าตาลและโรงงานเอทานอลและโรงกลั่นน้้ามัน โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ผลิตและจ้าหน่ายน้้ามัน บี ๑๐๐ ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านนายหน้าด้วยกลุ่มทุนพลังงานใด
และให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต บริหารจัดการปริมาณการปลูกปาล์มการผลิตน้้ามันปาล์มดิบ (CPO)
การบริโ ภคในประเทศให้สมดุลเพื่อช่ วยเกษตรกรผู้ ปลูก ปาล์ มและลดความเหลื่ อมล้้ า ทางเศรษฐกิ จ ในธุรกิ จ
พลังงาน
ส่วนโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือแก็สหุงต้ม ให้ยกเลิกสูตรราคาการจัดหา ณ คลังก๊าซ ที่
อ้างอิงราคาตลาดโลกบวกค่าใช้จ่ายในการน้าเข้า ทั้งๆที่ประเทศไทยมีการน้าเข้าก๊าซไม่ถึงร้อยละ ๑๐ โดยก๊าซอีก
ร้อยละ ๙๐ นั้นผลิตได้ในประเทศ โดยให้กลับมาใช้สูตร POOL GAS ในรูปแบบเฉลี่ยราคาถ่วงน้้าหนักจากโรง
แยกก๊ าซของปตท. โรงกลั่นฯและส่ วนที่น้าเข้า ควรจั ดสรรก๊าซให้ประชาชนได้ สิทธิใช้ก๊า ซในราคาต้นทุนใน
ประเทศก่อนกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้กลไกลราคาเสรีที่แท้จริงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะ
ธุรกิจก๊าซส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ บมจ.ปตท.ที่ถือครองระบบท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซเป็นส่วนใหญ่
๒. ข้อห่วงใยเรื่องการเจรจาพัฒนาปิโตรเลียมพืนที่ซึ่งอ้างว่าเป็นพืนที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่าง
ไทย-กัมพูชา ทังๆที่ในความเป็นจริงเป็นพืนที่ประเทศไทย ตามที่ปรากฏข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานจะรื้อฟื้นการเจรจาพัฒนาปิโตรเลียมพื้นที่ทับซ้อนไทย-กับพูชานั้น เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
(คปพ.) มี ข้ อ ห่ ว งใยเนื่ อ งจากกรณี ดั ง กล่ า วนี้ ป ระเทศไทยได้ ท้ า การขี ด เส้ น แบ่ ง ทางทะเลที่ ถู ก ต้ อ งตาม
มาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2516 ในขณะที่ประเทศกัมพูชาได้ท้าการขีดเส้นแบ่งล้้าเข้ามาในทะเลอาณาเขตของเกาะ
กูดซึ่งเป็นดินแดนไทย และไม่ยึดหลักเรขาคณิตหรือตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2515 การที่ประเทศไทยจะ
ยอมรับเส้นเขตแดนทางทะเลข้างต้นจะกลายเป็นว่ายอมรับพื้นที่ทางทะเลของไทยกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อน ซึ่ง อาจ
น้าไปสู่การสูญเสียอธิปไตยอันเนื่องมาจากกฎหมายปิดปากคล้ายคลึงกับกรณีปราสาทพระวิหารในที่สุด
๓. การประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชอาจจะส่อว่าผิดกฎหมาย เพราะไม่ท้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน เช่น การไม่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสัญญาจ้างบริการ ผู้
ประมูลบางรายขาดคุณสมบัติเพราะมีความเชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงหนีภาษี การคืนท่อก๊าซโดย ปตท.ยังไม่
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ครบถ้วนส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น การประมูลให้น้าหนัก สูงในการประกวดราคาขายก๊าซให้
ปตท.ในราคาต่้าที่สุด เพราะ ปตท. เป็นผู้ครอบครองท่อก๊าซในทะเล จึงเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและท้าให้รัฐ
สูญเสียรายได้ที่พึงได้รับจากก๊าซส่วนของรัฐ อีกทั้งผู้ชนะการประมูลยังใช้ทรัพย์สินของรัฐที่จะรับโอนจากผู้รับ
สัมปทานเดิม แต่ไม่ปรากฏการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว ฯลฯ สมควรอย่างยิ่งที่กระทรวงพลังงานจะต้อง
ท้าการทบทวนการประมูลใหม่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่าง
แท้จริง
๔. การน้าหุ้นของบริษัท PTTOR เข้าขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน สุ่มเสี่ยงต่อการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะมีเนื้อหาทางเศรษฐกิจเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกิจการน้้ามันและค้าปลีกของบริษัทลูก
ของ บมจ.ปตท. เข้าข่ายหลีกเลี่ยง พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้ก้าไรของ PTTOR เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ที่เป็นของรัฐวิสาหกิจอยู่แต่เดิมต้องถูกผ่องถ่ายให้กับผู้ถือหุ้นใหม่
กรณีนี้ ปตท. ได้โอนทรัพย์สินให้ PTTOR อาจฝ่าฝืน มาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ เพราะ
ทรัพย์สินบางส่วนหากมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนั้นถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมถึงการ
โอนทรัพยสิทธิที่มาจากการใช้อ้านาจมหาชนของรัฐ จึงต้องโอนทรัพย์สินและสิทธิดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลัง
ตามค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น หากมีการโอนต่อไปยัง PTTOR จึงอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายได้
เพราะก่อนแปรรูป ปตท. รับสิทธิเช่าที่ราชพัสดุหลายแปลงซึ่งการอนุญาตของกระทรวงการคลังมิได้
ผ่านกระบวนการประมูลแข่งขันกับเอกชนรายอื่น จึงไม่มีกลไกที่จะแน่ใจว่าค่าเช่าที่กรมธนารักษ์เรียก
จาก ปตท. เป็นไปตามอัตราตลาด ทั้งนี้เมื่อมีการน้า PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปตท. ได้
ขอให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้น้าสิทธิการเช่าไปให้ PTTOR เช่าช่วง และกรมธนารักษ์ได้อนุญาต แม้จะ
อ้างว่ากรมธนารักษ์จะมีการก้าหนดหลักเกณฑ์ปรับปรุงค่าเช่าที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๒๕ ของค่าเช่าเดิม
นั้น แต่ก็มิได้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยผู้เชี่ยวชาญที่ขึนทะเบียนไว้ที่ส้านักงาน ก.ล.ต. จึง
ไม่มีหลักประกันว่า อัตราค่าเช่าที่ปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี จึง
สุ่มเสี่ยงที่จะท้าให้รัฐได้รับความเสียหาย และความเสียหายก็ยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น หาก บมจ.ปตท.โอน
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการแปรรูป ให้แก่ PTTOR ก็อาจท้าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐซ้้าสอง
โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ลง
มติในทิศทางเดียวกันว่า ปตท.คืนสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แก่รัฐตามค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนั้น ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีให้ครบถ้วน การที่ บมจ. ปตท. ซื้อหรือขายสิ่งใดสืบเนื่องจากการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินที่ยังโอนไม่ครบถ้วนกับ PTTOR อาจจะเข้าข่ายเป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ที่เ ป็นของรัฐไป
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เป็นเอกชนใน PTTOR อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงขอให้กระทรวงพลังงานยุติการ
แปรูป PTTOR และด้าเนินการตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดในเรื่องทรัพย์สินให้เสร็จสินโดยเร็ว

-2-

๕. การปฏิ บั ติ ตามกรอบรั ฐธรรมนูญ เรื่ องการผลิต ไฟฟ้า ของรัฐ กรณี ส้า นัก งานผู้ ตรวจการ
แผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ ตรวจการแผ่นดินแก่กระทรวงพลังงานว่า การก้าหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ก้าลังการผลิตไฟฟ้า โดยให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า จนท้าให้สัดส่วนก้าลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่้ากว่า
ร้อยละ ๕๑ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง จึงจ้าเป็นจะต้องมี
การปรับปรุงแผนผลิตไฟฟ้า PDP ๒๐๑๘ เสียใหม่ โดยต้องไม่ท้าให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงไปน้อยกว่า
สัดส่วนที่มีอยู่ในวันที่ตามหนังสือของส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากนั้นการอนุญาตให้ภาคเอกชนเป็ น
ผู้ผลิตไฟฟ้าแทนรัฐใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากอ่าวไทยและก๊าซธรรมชาติที่รัฐซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านจะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนน้อยกว่าการสงวนก๊าซธรรมชาติดังกล่าวไว้ ให้ กฟผ. น้าไปผลิตไฟฟ้า
และ ควรให้ชุมชนได้สิทธิการผลิตไฟฟ้าเป็นล้าดับต้นโดยใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น การอนุมัติให้ประชาชนติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านโดยให้รัฐเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าในราคาเดียวกันกับที่รัฐขาย ซึ่งจะน้าไปสู่การหักลบ
หน่วยการผลิตและการใช้ของประชาชนได้ พร้อมทั้งลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าโดยภาคเอกชนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่
ผลิตจากอ่าวไทยและที่รัฐรับซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านในปริมาณที่เท่ากัน และขอให้ทบทวนการอนุญาตเกี่ยวกับ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่โปร่งใส ทั้งโรงไฟฟ้าตะวันตก ๑,๕๐๐ เมกะวัตต์ ให้กับ “ราช กรุ๊ป” โดยไม่มี
การประมูลแข่งขัน และการอนุมัติให้ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย เปลี่ยนเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า ๕๔๐ เมกะ
วัตต์จากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติโดยปราศจากการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.
๖. ขอให้เร่งรัดการตรวจสอบการทุจริตโรลส์รอยส์ ซึ่งเป็นกรณี มีข่าวว่ามีการทุ จริตที่เกิ ดขึ้นใน
รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานทั้งกรณีการเรียกรับสินบนจากบริษัทโรลส์ -รอยซ์ในการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิต
ปิโตรเลียมและกรณีก ารทุจริตในการจัดซื้อที่ดินที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการตรวจสอบได้ใช้เวลานาน
พอสมควรแล้ว อีกทั้ง ได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทยและวงเงินความเสียหายก็เป็นปริมาณที่
สูงมากซึ่งส่งผลกระทบกลายเป็นต้นทุนพลังงานต่อประชาชน
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