
หนังสือลงลายมือช่ือเพื่อให้ตรวจสอบและถอดถอน 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................... อายุ .................. ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ ................... ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ............................................... 
อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................. 

หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที ่           
 

   ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังโดยชอบตามกฎหมาย  โดยข้าพเจ้าขอเข้าช่ือเพ่ือขอให้ วุฒิสภา คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ดําเนินการตรวจสอบและถอดถอน
บุคคลที่มีรายช่ือ ดังต่อไปนี้ 
 

   1. นายพงษ์ศักด์ิ    รักตพงศ์ไพศาล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
   2. นายณอคุณ    สิทธิพงศ์   ปลัดกระทรวงพลังงาน 
   3. นายทรงภพ    พลจันทร ์  อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
   4. นายวีระพล        จริประดิษฐกุล    อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
   5. นายสุเทพ      เหลี่ยมศิริเจริญ   ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
 

    เน่ืองจากข้าพเจ้าเห็นว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว  เป็นผู้ที่มีอํานาจหน้าที่และบทบาทสําคัญ  ในการกําหนด
นโยบาย บริหารจัดการ กํากับ และดูแลผลประโยชน์ของชาติอันเกิดจากทรัพยากรปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ย่ังยืน  ตามเจตนารมณ์สูงสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับมีพฤติการณ์ส่อ
ว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ  ปล่อยปละละเลยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาประโยชน์สูงสุดของชาติและ
ประชาชน  เอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชนจนก่อให้เกิดการผูกขาดตัดตอนในธุรกิจพลังงาน   
 

    ทั้งยังพบว่าบุคคลที่ (2)(3)(4)(5) มีการกระทําอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์
ส่วนรวม  เพราะกลุ่มบุคคลดังกล่าวน้ีเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติ  
แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนด้วย เช่น เงินเดือน เบ้ียประชุม โบนัส  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  โดยทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมสูงกว่าที่ได้รับจากตําแหน่งทางราชการ จนส่อว่ามีพฤติการณ์ร่ํารวย
ผิดปกติ  ซึ่งบุคคลที่ (1) ในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ปล่อยปละละเลยให้บุคคลที่ (2)(3)(4)(5) ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชากระทําการ
ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  อันขัดต่อหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง ส่งผลให้ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติไว้ใน “มาตรา 84(2) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่
กับการประกอบกิจการ” 
 

    นอกจากน้ียังปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ไร้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างชัดเจน 
ลุแก่อํานาจ มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและข้าราชการ เป็นผู้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ขาดจิตสํานึก ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ตามท่ีปรากฏโดยชัดแจ้งว่ากลุ่ม
บุคคลเหล่าน้ี เลือกปฏิบัติโดยมิได้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
แก่ประชาชนที่ไม่ถูกต้อง ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริง กีดกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสําคัญในกิจการพลังงานที่สาธารณชนมี
สิทธิที่จะรับรู้ เช่น การไม่เปิดเผยข้อมูลสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม การให้ข้อมูลเท็จว่าการใช้ก๊าซแอลพีจีในยานยนต์เป็นการ
ใช้ก๊าซผิดประเภท ขณะที่อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และนานาอารยประเทศอ่ืนล้วนสนับสนุนให้ใช้ก๊าซชนิดน้ีใน
ยานยนต์ทั้งสิ้น รวมถึงการร่วมกันปกปิด บิดเบือน สาเหตุและผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้ามันดิบรั่วที่จังหวัดระยอง  
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมท่ีผ่านมา 

/ กรณ ี...



  

    กรณีการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผิดพลาด ขาดประสิทธิภาพ เลือกปฏิบัติ โดยเก็บเงินเข้ากองทุนฯ
เพียง 1 บาทต่อกิโลกรัม จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในเครือของปตท.ที่ใช้ก๊าซแอลพีจี ซึ่งเป็นอัตราที่ตํ่ากว่าภาคอุตสาหกรรม
อ่ืน ที่จ่ายอยู่ในอัตราประมาณ 12 บาทต่อกิโลกรัม  ทั้งที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจีสูงถึงเกือบ 
3,000 ล้านกิโลกรัมต่อปี  ซึ่งอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนฯที่แตกต่างกันน้ี ไม่เป็นธรรมระหว่างภาคอุตสาหกรรมด้วยกันเอง 
อีกท้ังยังเป็นการผลักภาระการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ให้แก่ประชาชนผู้ใช้นํ้ามันอีกด้วย 
 

   รวมถึงการกําหนดราคาขายก๊าซแอลพีจีในภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน โดยกระทรวงพลังงานกําหนดให้
ภาคอุตสาหกรรมทั่วไปซื้อก๊าซในราคา 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาก๊าซแอลพีจีของกลุ่มอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีของปตท. ภาครัฐกําหนดให้ ปตท.ไปตกลงราคากับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเอง โดยในปัจจุบัน ปตท.ขายก๊าซ
แอลพีจีที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซให้กลุ่มปิโตรเคมีในราคาประมาณ 17 บาทต่อกิโลกรัม การกระทําดังกล่าวจึงเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งความแตกต่างของราคาก๊าซแอลพีจีระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่าน้ี จึงเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
กลุ่มบริษัทที่บุคคลที่ (2)(3)(4)(5) ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอยู่เนื่องจากสามารถซื้อก๊าซได้ในราคาตํ่า เสมือนเป็นการกีดกัน
การเข้าถึงทรัพยากรก๊าซของกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนที่มิใช่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และยังเป็นสาเหตุสําคัญของการขาด
แคลนก๊าซแอลพีจีซึ่งเป็นเช้ือเพลิงที่จําเป็นในการหุงต้มของประชาชน 
 

    ปัจจุบันประเทศไทยขุดเจาะน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติได้รวมกว่า 1 ล้านบาร์เรล/วัน แต่ประชาชนกลับ
ได้รับความเดือดร้อนจากราคาก๊าซและนํ้ามันแพง ที่มีสาเหตุมาจากการบริหารราชการแผ่นดินของบุคคลที่ (1)(2)(3)(4)(5) 
ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดการเสียประโยชน์มหาศาลของประเทศชาติ จากการให้สัมปทานการขุดเจาะปิโตรเลียม จากการ
เพิกเฉยไม่ปรับปรุง พรบ.ปิโตรเลียมให้ทันสมัย เพ่ือให้ประเทศชาติได้รับผลประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากรูปแบบผลประโยชน์
ตอบแทนจากสัมปทานปิโตรเลียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความล้าสมัย เพราะกําหนดไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งในขณะน้ัน 
นํ้ามันดิบมีราคาตํ่าเพียง 18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือ 2.83 บาทต่อลิตร  แต่ปัจจุบันนํ้ามันดิบมีราคากว่า 100 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล จึงสมควรมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้ประเทศได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่มากข้ึน เช่นเดียวกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนอย่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า และกัมพูชา ที่นอกจากจะได้รับค่าภาคหลวงและภาษีแล้ว ยังได้รับส่วน
แบ่งกําไรจากนํ้ามันและก๊าซที่ขุดได้อีกด้วย เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีหันมาใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตที่กรรมสิทธ์ิปิโตรเลียมหลัง
ขุดเจาะเป็นของรัฐ ซึ่งจะทําให้รัฐสามารถบริหารจัดการราคาปิโตรเลียมในประเทศได้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรมต่อ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรท่ีแท้จริง 
 

    ทั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดต่อเนื่อง 
เป็นเวลานาน  เพิกเฉยต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
ประกอบกับพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น  จําเป็นต้องมีการตรวจสอบตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อนําไปสู่การถอดถอนจากการดํารงตําแหน่งทางราชการ และดําเนินการให้มีความรับผิดทางอาญา ข้าพเจ้าจึงขอ 
ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารนี้   
Ȯ
 

       (ลงช่ือ)  .................................................................................. 
 

        (...............................................................................) 
          ผู้เข้าช่ือร้องขอ 
       

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานทางราชการและลงลายมือชื่อรับรองสําเนา อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    หรือ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีหมดอายุ    หรือ 
    สําเนาบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
    (โปรดระบุ) .................................................................................................... 
 

* ภายหลังท่ีท่านลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานทางราชการพร้อมรับรองสําเนาเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารทั้งหมดไปท่ี 
"มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เลขท่ี 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400" 
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