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คตง. ช้ี ปตท. แบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่เป็นไปตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และมติ ครม. 

เป็นเหตุให้รัฐเสียหายกว่า 32,000 ล้านบาท พร้อมเตรียมด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 ที่ประชุม คตง. มีมติช้ี ปตท. มีการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ และมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 32,613.45 ล้านบาท และเน่ืองจากทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินซ่ึงมิได้ถูกโอนให้แก่รัฐต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ท าให้รัฐขาดรายได้จากค่าใช้ทรัพย์สินซ่ึง
ถือเป็นความเสียหายอีกส่วนหน่ึง ผู้ว่า สตง. เผย เตรียมด าเนินการทางอาญาทางละเมิด/ทางแพ่ง และทางวินัยกับ
เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 นายพศิิษฐ ์  ลีลาวชิโรภาส ผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยวา่ จากการประชุมคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดิน (คตง.) ซ่ึงมีศาสตราจารยพ์ิเศษชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เป็น
ประธานที่ประชุม เพือ่พจิารณาผลการตรวจสอบสืบสวนของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ตาม
หนงัสือร้องเรียนกรณีการด าเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนที่เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินของการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตามค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ที่ประชุม 
คตง. พจิารณาแลว้มีมติเห็นพอ้งกบัผลการตรวจสอบของ สตง. ดงัน้ี 
 ๑. การแบ่งแยกทรัพย์สินฯ มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ 

ฟ.๔๗/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐ กล่าวคือ ศาลปกครองสูงสุด

ไดพ้พิากษาในคดีหมายเลขด าที่ ฟ.๔๗/๒๕๔๙ และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัที่ ๑๔ ธนัวาคม 

๒๕๕๐ ใหค้ณะรัฐมนตรี ในฐานะผูถู้กฟ้องคดีที่ ๑ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผูถู้กฟ้องคดีที่ ๒ รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงพลงังาน ในฐานะผูถู้กฟ้องคดีที่ ๓ และบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะผูถู้กฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกนั

กระท าการแบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนที่เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน สิทธิการใชท้ี่ดินเพือ่วางระบบการขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยกอ านาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอ านาจมหาชนของรัฐออกจากอ านาจและสิทธิของ

บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี ใหเ้สร็จส้ินก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานตาม

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่จากการตรวจสอบของ สตง. พบวา่ ผู้ถูกฟ้องคดีที ่

๑ - ๓ มิได้มีส่วนร่วมในการกระท าการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ ตามค า

พิพากษา โดยการแบ่งแยกทรัพยสิ์นฯ มิไดถู้กน าเสนอใหค้ณะรัฐมนตรีในฐานะผูถู้กฟ้องคดีที่ ๑ พจิารณาก่อน

การลงนามบนัทกึการแบ่งแยกฯ ตลอดจนมิไดน้ าเสนอเร่ืองดงักล่าวใหค้ณะรัฐมนตรีพจิารณาก่อนการยืน่ค  าร้อง



รายงานต่อศาลปกครองสูงสุด เม่ือวนัที่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๑ และ ไม่ปรากฏวา่นายกรัฐมนตรีในฐานะผูถู้ก

ฟ้องคดีที่ ๒ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานในฐานะผูถู้กฟ้องคดีที่ ๓ เขา้มีส่วนร่วมในการแบ่งแยก

ทรัพยสิ์นฯ 

 ๒. การแบ่งแยกทรัพย์สินฯ มกีารปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัที่ 18 ธนัวาคม 2550 วา่ “...ขอ้ ๒.๒ เห็นชอบหลกัการการแบ่งแยก

ทรัพยสิ์นฯ อ านาจและสิทธิของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่จะใหเ้ป็นของกระทรวงการคลงัตามค า

พพิากษา โดยมอบหมายใหก้ระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงัรับไปด าเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นและ

สิทธิตามหลกัการดงักล่าว โดยใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบและรับรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี 

หากมีขอ้โตแ้ยง้ทางดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการตีความค าพพิากษาของศาลฯ ในการด าเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์น 

ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผูพ้ิจารณาเพื่อให้มี ขอ้ยุติต่อไป...”  แต่จากการตรวจสอบของ 

สตง. พบว่า การแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ของการปิโตรเลยีมฯ มิใช่เป็นกรณทีีก่ระทรวงพลงังานและ

กระทรวงการคลังรับไปด าเนินการตามที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนด และมิได้ให้ สตง. เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง

ความถูกต้อง นอกจากน้ี ส าหรับกรณีท่อก๊าซในทะเลซ่ึงเป็นเร่ืองที่มีความเห็นไม่ตรงกนั โดย สตง. ไดมี้หนงัสือ

แจง้ขอ้ทกัทว้งใหก้ระทรวงการคลงัและกระทรวงพลงังานทราบ ตามหนงัสือส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ที่ 

ตผ 0023/0415 ลงวนัที่ 28 มกราคม 2551 และหนงัสือส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ที่ ตผ 0023/0416 ลงวนัที่ 

28 มกราคม 2551 ซ่ึงเป็นกรณีที่มีขอ้โตแ้ยง้ทางกฎหมายเก่ียวกบัการตีความตามค าพพิากษาศาลปกครองสูง

สุดแต่ขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ไดย้ืน่ค  าร้องรายงานสรุปการด าเนินการตามค า

พิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด เม่ือวนัที่ 25 ธนัวาคม 2551 โดยไม่มีการน าเร่ืองท่อก๊าซในทะเลให้ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาเป็นผู้พิจารณาให้มีข้อยุติ จึงเป็นการไม่ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ ๑๘ 

ธนัวาคม ๒๕๕๐  

 ๓. การจัดท าบันทึกการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การแบ่งแยกทรัพยสิ์น

ของ ปตท. เป็นการปฏิบติัตามค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ใหค้ณะรัฐมนตรีด าเนินการแบ่งแยกและโอนใหแ้ก่

กระทรวงการคลงั ตามมาตรา 24 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2542 จากการตรวจสอบ

พบวา่ ไม่มีการเสนอบันทกึการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ให้คณะรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบร่างบันทึกการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ แต่กลบัมีกระบวนการเสนอใหใ้ชอ้  านาจของรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงัในขณะนั้น ใหค้วามเห็นชอบร่างบนัทึกการแบ่งแยกทรัพยสิ์นฯ ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงัมิใช่บุคคลตามบงัคบัของค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด และคณะรัฐมนตรีมิไดม้อบหมายให้

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสามารถพจิารณาอนุมติัการแบ่งแยกทรัพยสิ์นไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ดงันั้น การที่

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามเห็นชอบโดยมิไดน้ าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่พจิารณา จึงเป็นการ

กระท าโดยปราศจากอ านาจและเป็นไปโดยมิชอบ นอกจากน้ี กระบวนการจดัท าร่างบนัทึกการแบ่งแยก



ทรัพยสิ์นฯ มีกรณีการไม่ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ ๑ กนัยายน ๒๕๓๕ กล่าวคือ มิได้ส่งร่างบันทึก

การแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ให้ส านักงานอยัการสูงสุดตรวจพิจารณา อนัท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 ๔. การเสนอรายงานสรุปการด าเนินการตามค าพิพากษา โดยแจ้งเนื้อหาที่เป็นเท็จในสาระส าคญั 

และปกปิดข้อเท็จจริงในสาระส าคญัที่จะต้องรายงานต่อศาลปกครองสูงสุด กล่าวคือ ภายหลงัจากการลงนาม

บนัทึกการแบ่งแยกทรัพยสิ์นฯ แลว้ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ไดท้ยอยส่งมอบพื้นที่และทรัพยสิ์นตามที่

ปรากฏในบนัทึกฯ ใหก้บักรมธนารักษ ์จนกระทัง่เม่ือวนัที่ 9 ธนัวาคม 2551 ไดมี้การประชุมร่วมระหวา่ง สตง. 

กบับริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึง สตง. ไดเ้สนอร่างรายงานการตรวจสอบฯ ทรัพยสิ์นที่แบ่งแยกให้

กระทรวงการคลงัต่อประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) โดยมี

ความเห็นวา่การแบ่งแยกและโอนทรัพยสิ์นฯ ให้แก่กระทรวงการคลงัยงัไม่ครบถว้น และเม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม 

2551 บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ ์แจง้วา่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ได้

ด าเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยใหแ้ก่กระทรวงการคลงัตามค าพพิากษาศาล

ปกครองสูงสุดเสร็จส้ินแลว้ ต่อมาเม่ือวนัที่ 22 ธนัวาคม 2551 กรมธนารักษ ์ ไดมี้หนงัสือถึง บริษทั ปตท. จ  ากดั 

(มหาชน) แจง้วา่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพยสิ์นให้แก่กระทรวงการคลงั

ครบถว้นตามที่กรมธนารักษแ์ละ บริษัท ปตท. จ  ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันตรวจสอบและ

กระทรวงการคลังได้เห็นชอบแล้ว ขอให้รายงานศาลปกครองสูงสุดเพื่อทราบต่อไป หลงัจากนั้น เม่ือวนัที่ 

25 ธนัวาคม 2551 บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะ ผูถู้กฟ้องคดีที่ 4 ไดย้ืน่ค  าร้องรายงานสรุปการ

ด าเนินการตามค าพพิากษาต่อศาลปกครองสูงสุด โดยมิไดร้อผลรายงานการตรวจสอบของ สตง. โดยในค าร้องมี

การกล่าวอา้งวา่ “ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 ถึง 4 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เร่งรัดด าเนินการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามค า

พิพากษาศาลปกครองสูงสุด” และ “การด าเนินการของ  ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งส่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ในการร่วมกันกระท าการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ท่ีดินเพ่ือ

วางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแบ่งแยกอ านาจและสิทธิในส่วนท่ีเป็นอ านาจมหาชนของรัฐออกจาก

อ านาจและสิทธิของผู้ถกูฟ้องท่ี 4 ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซ่ึงได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว” และได้แจ้ง

ว่า “ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 4 จึงเห็นว่า ผู้ถกูฟ้องคดีทั้ง 4 ได้ร่วมกันกระท าการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ท่ีดินเพ่ือวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแบ่งแยกอ านาจและสิทธิใน

ส่วนท่ีเป็นอ านาจมหาชนของรัฐออกจากอ านาจและสิทธิของ บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามค า

วินิจฉัยและค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว” ซ่ึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่แจ้งเนื้อหาที่เป็นเท็จใน

สาระส าคญั และปกปิดข้อเท็จจริงในสาระส าคญั เน่ืองจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึง 3 ไม่ได้ร่วม

กระท าการแบ่งแยกทรัพย์สิน และในประเดน็เร่ืองท่อก๊าซในทะเลยังมีข้อโต้แย้งที่ยังไม่ได้ข้อยุติว่าถือเป็นสา

ธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ แต่ในค าร้องดังกล่าวมิได้ระบุถึงเร่ืองท่อก๊าซในทะเลให้ศาลปกครองสูงสุดได้

รับทราบข้อเท็จจริง และไม่ได้รายงานว่าประเด็นเร่ืองท่อก๊าซในทะเลน้ัน มิได้น าเสนอให้คณะรัฐมนตรี ในฐานะ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 พิจารณา  การยืน่ค  าร้องโดยการกล่าวอา้งขอ้ความดงักล่าว เป็นผลใหตุ้ลาการศาลปกครอง



สูงสุดมีค  าสัง่ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2551 วา่ “พเิคราะห์แลว้เห็นวา่ ผูถู้กฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการตามค าพพิากษาเป็นที่เรียบร้อยแลว้” ดงันั้น การยืน่ค  าร้องดงักล่าวจึงเป็นการแจง้เน้ือหาที่

เป็นเทจ็ในสาระส าคญั และปกปิดขอ้เทจ็จริงในสาระส าคญัที่จะตอ้งรายงานต่อศาลปกครองสูงสุด ถือเป็นการ

กระท าโดยมิชอบ 

 “การที่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ไดย้ืน่ค  าร้องรายงานสรุปการด าเนินการตามค าพพิากษาศาล

ปกครองสูงสุด เม่ือวนัที่ 25 ธนัวาคม 2551 โดยไม่ปรากฏการแบ่งแยกทรัพยสิ์น มูลค่า 32,613.45 ลา้นบาท 

ให้แก่รัฐ รวมทั้งไม่ไดร้ายงานทรัพยสิ์นที่จะแบ่งแยกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน ท าให้มีทรัพย์สินอัน

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินคงเหลือที่ยังไม่ได้แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง คดิเป็นมูลค่าความเสียหาย

ขั้นต้นไม่น้อยกว่า 32,613.45 ล้านบาท  และเน่ืองจากทรัพยสิ์นดงักล่าวถือเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินซ่ึง

มิไดถู้กโอนใหแ้ก่รัฐตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554 ท าใหรั้ฐขาดรายไดจ้ากค่าใชท้รัพยสิ์นซ่ึงถือเป็นความเสียหายอีก

ส่วนหน่ึง” ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน กล่าว 

 จากผลการตรวจสอบขา้งตน้ คตง. จึงมีมติให ้สตง. ด าเนินการดงัน้ี 

 1. แจง้คณะรัฐมนตรีให้ยืน่ค  าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดวา่ การบงัคบัคดีที่ผา่นมายงัไม่ครบถว้น

สมบูรณ์ตามค าบงัคบัของค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขด าที่ ฟ.๔๗/๒๕๔๙ และคดีหมายเลขแดงที่ 

ฟ.๓๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เพือ่ใหค้ณะรัฐมนตรีด าเนินการเพือ่ใหมี้การส่งมอบทรัพยสิ์นให้

ครบถว้นถูกตอ้งต่อไป    

 ๒. แจง้นายกรัฐมนตรี ใหพ้ิจารณาด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และพจิารณาด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 

 ๓. แจง้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเพือ่ด าเนินการทางอาญาและทางวนิยั ตามนยัมาตรา 44 

และมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 แก่เจา้หนา้ที่

และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

 ๔. แจง้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานเพือ่ด าเนินการทางอาญาและทางวนิยัตามกฎหมายหรือตาม

ระเบียบแบบแผนที่ทางราชการก าหนด ตามนยัมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ

ตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 แก่บุคคลที่เก่ียวขอ้ง   

 ๕. แจง้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินคดีตามนยัมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 แก่เจา้หนา้ที่และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  

 ๖. แจง้ผลการตรวจสอบให ้ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ ก.พ. 

เพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ต่อไป 



 ๗. แจง้ผลการตรวจสอบใหเ้ลขาธิการ ปปง. เพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แก่บุคคลที่กระท า

ความผดิต่อไป 

 

กลุ่มประชาสัมพนัธ์และประสานราชการ   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๕๕ 

   


