10 พฤษภาคม 2559
คตง. ชี้ ปตท. แบ่ งแยกทรัพย์ สินฯ ไม่ เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด และมติ ครม.
เป็ นเหตุให้ รัฐเสี ยหายกว่า 32,000 ล้ านบาท พร้ อมเตรียมดาเนินคดีตามกฎหมายต่ อไป
ที่ประชุม คตง. มีมติชี้ ปตท. มีการแบ่ งแยกทรัพย์สินฯ ไม่ เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ และมีการปฏิบัติไม่ เป็ นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็ น
เหตุใ ห้ เกิดความเสี ยหายไม่ น้อยกว่ า 32,613.45 ล้ านบาท และเนื่ องจากทรั พ ย์ สินดังกล่ าวถือเป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่ นดินซึ่งมิได้ ถูกโอนให้ แก่ รัฐตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ทาให้ รัฐขาดรายได้ จากค่าใช้ ทรัพย์ สินซึ่ง
ถือเป็ นความเสี ยหายอีกส่ วนหนึ่ง ผู้ว่า สตง. เผย เตรียมดาเนินการทางอาญาทางละเมิด/ทางแพ่ ง และทางวินัยกับ
เจ้ าหน้ าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่ อไป
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน เปิ ดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน (คตง.) ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ น
ประธานที่ประชุม เพือ่ พิจารณาผลการตรวจสอบสืบสวนของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตาม
หนังสือร้องเรี ยนกรณี การดาเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของการ
ปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ ที่ประชุม
คตง. พิจารณาแล้วมีมติเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบของ สตง. ดังนี้
๑. การแบ่ งแยกทรัพย์ สินฯ มีการปฏิบัติไม่ เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด คดีหมายเลขดาที่
ฟ.๔๗/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ กล่าวคือ ศาลปกครองสูงสุด
ได้พพิ ากษาในคดีหมายเลขดาที่ ฟ.๔๗/๒๕๔๙ และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๐ ให้คณะรัฐมนตรี ในฐานะผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงพลังงาน ในฐานะผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๓ และบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ในฐานะผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๔ ร่ วมกัน
กระทาการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่ วนที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดินเพือ่ วางระบบการขนส่ง
ปิ โตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยกอานาจและสิทธิในส่วนที่เป็ นอานาจมหาชนของรัฐออกจากอานาจและสิทธิของ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่จากการตรวจสอบของ สตง. พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่
๑ - ๓ มิได้ มีส่วนร่ วมในการกระทาการแบ่ งแยกทรัพย์ สินในส่ วนที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดินฯ ตามคา
พิพากษา โดยการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ มิได้ถูกนาเสนอให้คณะรัฐมนตรี ในฐานะผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ พิจารณาก่อน
การลงนามบันทึกการแบ่งแยกฯ ตลอดจนมิได้นาเสนอเรื่ องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี พจิ ารณาก่อนการยืน่ คาร้อง

รายงานต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ไม่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรี ในฐานะผูถ้ ูก
ฟ้ องคดีที่ ๒ และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานในฐานะผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๓ เข้ามีส่วนร่ วมในการแบ่งแยก
ทรัพย์สินฯ
๒. การแบ่ งแยกทรัพย์ สินฯ มีการปฏิบัติไม่ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
กล่าวคือ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ว่า “...ข้อ ๒.๒ เห็นชอบหลักการการแบ่งแยก
ทรัพย์สินฯ
พิพากษา

อานาจและสิทธิของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยที่จะให้เป็ นของกระทรวงการคลังตามคา
โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังรับไปดาเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินและ

สิทธิตามหลักการดังกล่าว โดยให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูต้ รวจสอบและรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้
หากมีขอ้ โต้แย้งทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตีความคาพิพากษาของศาลฯ ในการดาเนินการแบ่งแยกทรัพย์สิน
ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเป็ นผูพ้ ิจารณาเพื่อ ให้มี ข้อ ยุติ ต่อ ไป...” แต่ จากการตรวจสอบของ
สตง.

พบว่า

การแบ่ งแยกทรัพย์สินฯ

ของการปิ โตรเลียมฯ

มิใช่ เป็ นกรณีทกี่ ระทรวงพลังงานและ

กระทรวงการคลังรับไปดาเนินการตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด และมิได้ ให้ สตง. เป็ นผู้ตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้ อง นอกจากนี้ สาหรับกรณี ท่อก๊าซในทะเลซึ่งเป็ นเรื่ องที่มีความเห็นไม่ตรงกัน โดย สตง. ได้มีหนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานทราบ ตามหนังสือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่
ตผ 0023/0415 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 และหนังสือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0023/0416 ลงวันที่
28 มกราคม 2551 ซึ่ งเป็ นกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการตีความตามคาพิพากษาศาลปกครองสูง
สุดแต่ขอ้ เท็จจริ งปรากฏว่า บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ยนื่ คาร้องรายงานสรุ ปการดาเนิ นการตามคา
พิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยไม่ มีการนาเรื่องท่ อก๊าซในทะเลให้ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็ นผู้พิจารณาให้ มีข้อยุติ

จึงเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

๑๘

ธันวาคม ๒๕๕๐
๓. การจัดทาบันทึกการแบ่ งแยกทรัพย์ สินฯ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย กล่าวคือ การแบ่งแยกทรัพย์สิน
ของ ปตท. เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ให้คณะรัฐมนตรี ดาเนินการแบ่งแยกและโอนให้แก่
กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จากการตรวจสอบ
พบว่า ไม่ มีการเสนอบันทึกการแบ่ งแยกทรัพย์ สินฯ ให้ คณะรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่ างบันทึกการแบ่ งแยกทรัพย์ สินฯ แต่กลับมีกระบวนการเสนอให้ใช้อานาจของรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังในขณะนั้น

ให้ความเห็นชอบร่ างบันทึกการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ

ซึ่งรัฐมนตรี วา่ การ

กระทรวงการคลังมิใช่บุคคลตามบังคับของคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และคณะรัฐมนตรี มิได้มอบหมายให้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังสามารถพิจารณาอนุมตั ิการแบ่งแยกทรัพย์สินได้แต่เพียงผูเ้ ดียว ดังนั้น การที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบโดยมิได้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณา จึงเป็ นการ
กระทาโดยปราศจากอานาจและเป็ นไปโดยมิชอบ

นอกจากนี้

กระบวนการจัดทาร่ างบันทึกการแบ่งแยก

ทรัพย์สินฯ มีกรณี การไม่ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กล่าวคือ มิได้ ส่งร่ างบันทึก
การแบ่ งแยกทรัพย์สินฯ ให้ สานักงานอัยการสู งสุดตรวจพิจารณา อันทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. การเสนอรายงานสรุปการดาเนินการตามคาพิพากษา โดยแจ้ งเนื้อหาที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญ
และปกปิ ดข้ อเท็จจริงในสาระสาคัญที่จะต้ องรายงานต่ อศาลปกครองสู งสุ ด กล่าวคือ ภายหลังจากการลงนาม
บันทึกการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ แล้ว บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ทยอยส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินตามที่
ปรากฏในบันทึกฯ ให้กบั กรมธนารักษ์ จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ได้มีการประชุมร่ วมระหว่าง สตง.
กับบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่ง สตง. ได้เสนอร่ างรายงานการตรวจสอบฯ ทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้
กระทรวงการคลังต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โดยมี
ความเห็นว่าการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินฯ ให้แก่กระทรวงการคลังยังไม่ครบถ้วน และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2551 บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ แจ้งว่า บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้
ดาเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยให้แก่กระทรวงการคลังตามคาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดเสร็ จสิ้นแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือถึง บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) แจ้งว่า บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลัง
ครบถ้วนตามที่กรมธนารักษ์และ

บริ ษ ัท

ปตท.

จากัด

(มหาชน)

ได้ร่วมกันตรวจสอบและ

กระทรวงการคลังได้เ ห็ น ชอบแล้ว ขอให้รายงานศาลปกครองสู งสุ ดเพื่อทราบต่อไป หลังจากนั้น เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ในฐานะ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 4 ได้ยนื่ คาร้องรายงานสรุ ปการ
ดาเนินการตามคาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด โดยมิได้รอผลรายงานการตรวจสอบของ สตง. โดยในคาร้องมี
การกล่าวอ้างว่า “ผู้ถกู ฟ้ องคดีที่ 1 ถึง 4 และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องได้ เร่ งรั ดดาเนินการเพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามคา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด” และ “การดาเนินการของ ผู้ถูกฟ้ องคดี ทั้งสี่ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งทุกฝ่ าย
ในการร่ วมกันกระทาการแบ่ งแยกทรั พย์ สินในส่ วนที่ เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดิน สิ ทธิ การใช้ ที่ดินเพื่อ
วางระบบขนส่ งปิ โตรเลียมทางท่ อ รวมทั้งแบ่ งแยกอานาจและสิ ทธิ ในส่ วนที่เป็ นอานาจมหาชนของรั ฐออกจาก
อานาจและสิ ทธิ ของผู้ถกู ฟ้ องที่ 4 ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่ งได้ ดาเนินการเสร็จสิ ้นแล้ ว ” และได้ แจ้ ง
ว่ า “ผู้ถกู ฟ้ องคดีที่ 4 จึงเห็นว่ า ผู้ถกู ฟ้ องคดีทั้ง 4 ได้ ร่วมกันกระทาการแบ่ ง แยกทรั พย์สินในส่ วนที่เป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่ นดิน สิ ทธิ การใช้ ที่ดินเพื่อวางระบบขนส่ งปิ โตรเลียมทางท่ อ รวมทั้งแบ่ งแยกอานาจและสิ ทธิ ใน
ส่ วนที่เป็ นอานาจมหาชนของรั ฐออกจากอานาจและสิ ทธิ ของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ให้ เป็ นไปตามคา
วินิจฉัยและคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ ว”

ซึ่งเป็ นข้ อกล่ าวอ้างที่แจ้ งเนื้อหาที่เป็ นเท็จใน

สาระสาคัญ และปกปิ ดข้ อเท็จจริงในสาระสาคัญ เนื่องจากข้ อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึง 3 ไม่ ได้ ร่วม
กระทาการแบ่ งแยกทรัพย์สิน

และในประเด็นเรื่องท่ อก๊ าซในทะเลยังมีข้อโต้ แย้ งที่ยังไม่ ได้ ข้อยุติว่าถือเป็ นสา

ธารณสมบัติของแผ่ นดินหรือไม่ แต่ ในคาร้ องดังกล่ าวมิได้ ระบุถึงเรื่องท่อก๊ าซในทะเลให้ ศาลปกครองสู งสุดได้
รับทราบข้ อเท็จจริง และไม่ ได้ รายงานว่ าประเด็นเรื่องท่ อก๊ าซในทะเลนั้น มิได้ นาเสนอให้ คณะรัฐมนตรี ในฐานะ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 พิจารณา การยืน่ คาร้องโดยการกล่าวอ้างข้อความดังกล่าว เป็ นผลให้ตุลาการศาลปกครอง

สูงสุดมีคาสัง่ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ว่า “พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามคาพิพากษาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว” ดังนั้น การยืน่ คาร้องดังกล่าวจึงเป็ นการแจ้งเนื้อหาที่
เป็ นเท็จในสาระสาคัญ และปกปิ ดข้อเท็จจริ งในสาระสาคัญที่จะต้องรายงานต่อศาลปกครองสูงสุด ถือเป็ นการ
กระทาโดยมิชอบ
“การที่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ยนื่ คาร้องรายงานสรุ ปการดาเนินการตามคาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยไม่ปรากฏการแบ่งแยกทรัพย์สิน มูลค่า 32,613.45 ล้านบาท
ให้แก่ รัฐ รวมทั้งไม่ไ ด้รายงานทรัพย์สินที่จะแบ่งแยกให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาก่อน ทาให้ มีทรั พ ย์ สินอัน
เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดินคงเหลือที่ยังไม่ ได้ แบ่ งแยกให้ กระทรวงการคลัง

คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย

ขั้นต้ นไม่ น้อยกว่ า 32,613.45 ล้ านบาท และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินซึ่ง
มิได้ถูกโอนให้แก่รัฐตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ทาให้รัฐขาดรายได้จากค่าใช้ทรัพย์สินซึ่ งถือเป็ นความเสียหายอีก
ส่วนหนึ่ง” ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน กล่าว
จากผลการตรวจสอบข้างต้น คตง. จึงมีมติให้ สตง. ดาเนินการดังนี้
1. แจ้งคณะรัฐมนตรี ให้ยนื่ คาร้องต่อศาลปกครองสูงสุดว่า การบังคับคดีที่ผา่ นมายังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามคาบังคับของคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดาที่ ฟ.๔๗/๒๕๔๙ และคดีหมายเลขแดงที่
ฟ.๓๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพือ่ ให้คณะรัฐมนตรี ดาเนินการเพือ่ ให้มีการส่งมอบทรัพย์สินให้
ครบถ้วนถูกต้องต่อไป
๒. แจ้งนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่และพิจารณาดาเนินการให้เป็ นไป
ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
๓. แจ้งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเพือ่ ดาเนินการทางอาญาและทางวินยั ตามนัยมาตรา 44
และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แก่เจ้าหน้าที่
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๔. แจ้งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานเพือ่ ดาเนินการทางอาญาและทางวินยั ตามกฎหมายหรื อตาม
ระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกาหนด ตามนัยมาตรา 46 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๕. แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดาเนินคดีตามนัยมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖. แจ้งผลการตรวจสอบให้ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ ก.พ.
เพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

๗. แจ้งผลการตรวจสอบให้เลขาธิการ ปปง. เพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แก่บุคคลที่กระทา
ความผิดต่อไป

กลุ่ม ประชาสัมพันธ์และประสานราชการ สานัก งานการตรวจเงินแผ่นดิ น โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๕๕

