แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนปฏิรปู พลังงานไทย
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐
เรื่อง
มาตรการหยุดยัง้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม อัปยศ
ชิงตัดหน้ าก่อนการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ๒๕๖๐
จากกรณี ท่ีเ ครือ ข่ า ยประชาชนปฏิ รู ป พลัง งานไทย (คปพ.) ได้แ ถลงข่ า วท าหนั ง สือ ถึ ง
นายกรัฐมนตรี และ ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอให้
ระงับการทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย ร่างพ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... เพื่อทบทวนการกระทาทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังที่ทราบแล้วนัน้ กลับปรากฏว่าทัง้
ประธานสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีกลับเพิ กเฉยต่ อข้อเรียกร้องดังกล่าว และ
ไม่ ด าเนิ นการยื่ น ให้ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จฉั ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชัด เจนในร่ า งพ.ร.บ.
ปิ โตรเลี ย ม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....ก่ อ นการทู ล เกล้ า ฯ ถวาย เพื่ อ พระมหากษัต ริ ย์ท รงลงพระ
ปรมาภิ ไธย
อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิ ติ
บัญญัตแิ ห่งชาติ โดยมีการตัดมาตรา ๑๐/๑ ในการจัดตัง้ บรรษัทน้ ามันแห่งชาติเมื่อพร้อม ออกไปจาก
วาระการประชุมโดยไม่ได้มกี ารประชุมคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ เป็ นการถอนมาตรา มาตรา ๑๐/๑ ออกไปทัง้ ๆ ทีม่ าจากมติคณะรัฐมนตรีเอง และยังไม่มกี าร
ลงมติโดยสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติให้ดาเนิ นการอย่างหนึ่งอย่างใดอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังพบว่าการ
ตรากฎหมายดังกล่าวไม่ได้คานึ งถึงส่วนรวมของประเทศชาติอย่างแท้จริง ขาดความรอบคอบ ไม่
ระมัดระวัง ในการดาเนินการกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ไม่
ยึด ถือ และไม่ ป ฏิ บ ัติต ามหลัก การบริห ารกิ จ การบ้า นเมือ งที่ดี ไม่ มีก ารรับ ฟ งั ความคิด เห็น ของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในกระบวนการตรากฎหมายทุกขัน้ ตอน ไม่มกี ารวิเคราะห์กฎหมายอย่างเป็ นระบบรอบ
ด้าน ไม่มกี ารเปิ ดเผยผลการวิเคราะห์นัน้ ต่อประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายทุกขัน้ ตอน และ
๑

เป็ นร่างกฎหมายที่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม อันอาจเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ และ
อาจขัดต่อ บทบัญ ญัติใ นรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๒),
มาตรา ๗๗ วรรคสอง, มาตรา ๘๑, มาตรา ๑๒๒, มาตรา ๑๒๘, มาตรา ๑๖๔ อีกด้วย
นอกจากนี้ ยงั ปรากฏด้วยว่าร่าง พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่สภานิ ติ บญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐นัน้ ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิ การศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ร.บ.ภาษี เงิ น
ได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เอง อีกทัง้ ขัดแย้ง
อย่างสิ้ นเชิ งเมื่อเทียบกับรายงานของอนุกรรมาธิ การวิ สามัญการมีส่วนร่วมและรับฟั งความ
คิ ดเห็นของประชาชน สภาปฏิ รูปแห่ งชาติ รวมทัง้ ไม่ฟังเสี ยงคัดค้านและทักท้วงจากประธาน
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น ตลอดจนไม่ ส นใจเสี ย งคัด ค้ า นจากคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ อีกด้ วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ไม่ส นใจเสี ย งคัด ค้ านกฎหมายดังกล่ าวจาก
ประชาชนที่เข้าชื่อกันมากกว่า ๒ หมื่นรายชื่อ
การกระทาดังกล่าวข้างต้ นแสดงเห็นว่ารัฐบาลและสภานิ ติ บญ
ั ญัติแห่ งชาติ ไม่ยึดหลัก
ความถูกต้ องจากผลการศึกษาจากหน่ วยงานของรัฐเอง ไม่สนใจผลการรับฟั งความคิ ดเห็น
จากประชาชน และไม่สนใจข้ อทักท้ วงจากองค์กรตรวจสอบอิ สระตามรัฐธรรมนู ญ แต่ กลับ
ปฏิ บตั ิ ตามเหมือนข้อเรียกร้องของม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และกลุ่มทุนพลังงานเพียงไม่กี่คน
จนเป็ นที่ สงสัยว่ าสมาชิ กสภานิ ติ บญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้ปฏิ บตั ิ ตนอย่างถูกต้ องตามประเพณี การ
ปฏิ บตั ิ ตนในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ งอาณัติ มอบหมาย หรือ
ความครอบงาใดๆ และปฏิ บตั ิ หน้ าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์ ส่วนรวมของปวง
ชนชาวไทยหรือไม่?
ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ ก่ อนหน้ านี้ ท่มี ีก ลุ่มทุน พลังงานบางคนได้ออกค่าใช้จ่ ายให้กลุ่ ม
สื่อมวลชนเดินทางไปดูงานต่างประเทศ แล้วเมื่อสื่อมวลชนบางคนในกลุ่มดังกล่าวกลับมาก็เขียนหรือ
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อต่อต้านการจัดตัง้ บรรษัทน้ ามันแห่งชาติโดยใช้เนื้ อหา
เดีย วกัน ทาให้เกิด ความเคลือ บแคลงสงสัย ว่ามีข บวนการในการครอบงาสื่อ มวลชน และสภานิ ติ

๒

บัญญัตแิ ห่งชาติ เพื่อ ทาลายการจัดตัง้ บรรษัทน้ ามันแห่งชาติเพื่อประโยชน์ ของกลุ่มทุนพลังงานใช่
หรือไม่?
ทัง้ นี้ ประเด็นสาคัญของการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คือการเพิ่ ม
ระบบแบ่งปั นผลผลิ ต และระบบจ้างบริ การเข้ามาในร่างพ.ร.บ.ปิ โตรเลี ยม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เพราะเหตุท่วี ่าในพ.ร.บ.ปิ โ ตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ ที่ใช้อ ยู่ในปจั จุบ ันมีบทบัญญัติให้ใช้เฉพาะระบบ
สัมปทานระบบเดียว แต่กฎหมายได้กาหนดให้ต่ออายุสมั ปทานการผลิตแก่เอกชนได้เพียง ๑ ครัง้ ซึ่ง
มีแ ปลงสัม ปทานแปลงใหญ่ ท่ีสุด ในอ่ าวไทย ๒ แปลง คือ แปลงเอราวัณและแปลงบงกช ที่จะไม่
สามารถต่ออายุสมั ปทานให้เอกชนได้อกี ตามกฎหมาย หลังสิน้ สุดอายุสมั ปทานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
๒๕๖๖ ตามลาดับ ดังนัน้ การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จึงเป็ นการแก้ไข พ.ร.บ.
ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั เพื่อแก้ปญั หาทีไ่ ม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญาสัมปทานในแหล่ง
เอราวัณและแหล่งบงกช ที่แม้หมดอายุสญ
ั ญาสัมปทานแล้ว แต่ยงั มีปริมาณปิ โตรเลี ยมเหลืออยู่เป็ น
จานวนมหาศาล
สาระสาคัญของร่ างแก้ ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลี ยม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คื อการเพิ่ ม
ระบบแบ่ง ปั นผลผลิ ต และระบบจ้ างบริ การ ซึ่ งทัง้ ๒ ระบบนี้ จ าเป็ นต้ องมีบรรษัทพลังงาน
แห่งชาติ หรือบรรษัทน้ามันแห่งชาติ เป็ นโครงสร้างและกลไกรองรับในการปฏิ บตั ิ
การตัดมาตรา ๑๐/๑ ซึ่ งบัญญัติให้ ตงั ้ บรรษัทน้ ามันแห่ งชาติ เมื่อพร้อมออกไป จึ งเป็ น
การทาให้ ระบบแบ่งปั นผลผลิ ต และระบบจ้ างบริ การไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้ จริ ง เพราะรัฐไม่มี
หน่ วยงานคือบรรษัทน้ ามันแห่งชาติ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูข้ ายหรือจาหน่ ายปิ โตรเลียมในส่วนทีเ่ ป็ นของรัฐใน
ระบบแบ่งปนั ผลผลิต หรือจ้างบริการได้ จึงต้องฝากเอกชนเป็ นผูบ้ ริหารและขายปิ โตรเลียมแทนรัฐ
เหมือนกับระบบสัมปทาน การกระทาเช่นนี้ จึงเข้าข่ายเป็ นการตรากฎหมายเพื่ออาพรางระบบ
สัมปทานที่จะนามาใช้ ต่ออายุในแปลงเอราวัณและบงกชต่ อไป จึงน่ าจะขัดต่ อหลักธรรมาภิ
บาลและหลักนิ ติธรรมในการบริ หารราชการแผ่นดิ นตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔
การตัดเรื่องบรรษัทน้ ามันแห่งชาติในมาตรา ๑๐/๑ นัน้ เป็ นการกาหนดเงื่อนไขให้รฐั จะต้อง
มอบให้บริษทั เอกชนทีเ่ ป็ นผูร้ บั สัญญาแบ่งปนั ผลผลิตเป็ นผูข้ ายปิ โตรเลียมส่วนที่เป็ นของรัฐแทน ซึ่งก็
จะประสบปญั หาในการตรวจสอบ เพราะสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะไม่มอี านาจเข้าไป
๓

ตรวจสอบบริษทั เอกชนเพื่อให้แน่ ใจว่าราคาขายดังกล่าวเป็ นราคาสูงสุดที่รฐั พึงจะได้รบั และเป็ นธรรม
แก่รฐั
ส่วนการจะมอบให้กลุ่มบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่น้ี ก็จะไม่ทาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมเช่นกัน เพราะรายได้และกาไรส่วนหนึ่งจะตกไปเป็ นประโยชน์
แก่ผถู้ อื หุน้ เอกชน ไม่ว่าผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย หรือผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างประเทศ
หากจะมอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็ นผูท้ าหน้าที่ผขู้ ายหรือจาหน่ ายปิ โตรเลียมใน
ส่วนทีเ่ ป็ นของรัฐก็จะไม่สามารถทาหน้าทีน่ ้ีได้จริงในทางปฏิบตั ิเพราะเนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการ
แบ่งหน้าทีส่ ่วนราชการมิได้อนุ ญาตให้ส่วนราชการใดๆ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูข้ ายหรือจาหน่ ายปิ โตรเลียมใน
เชิงธุรกิจ
การพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยตัดมาตรา ๑๐/๑ จึง
เป็ นการตรากฎหมายทีข่ าดความรอบคอบ และไม่ระมัดระวังในการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ไม่ยดึ ถือและไม่ปฏิบตั ติ ามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี
ทัง้ นี้ สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้ชิงตัดหน้ าลงมติ ผ่านความเห็นชอบในวาระ ๒ และ ๓
พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนวันที่ ๖ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่ ง เป็ นวัน ที่ พ ระเจ้ า อยู่ หัว ทรงโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มลงพระปรมาภิ ไ ธย
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน้ ก็เพื่อหวังผลที่จะตรา
กฎหมาย พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยไม่ปฏิ บตั ิ ตามขัน้ ตอนในมาตรา ๗๗ วรรค
สอง ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทัง้ การรับฟั งความคิ ดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิ เคราะห์อย่างเป็ นระบบรอบด้าน การเปิ ดเผยผลการรับฟั งความคิ ดเห็น
และการวิ เคราะห์ต่อประชาชน ใช่หรือไม่?
อย่างไรก็ตาม นับเป็ นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเลือกวันลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งนอกจากจะเป็ นวันจักรีอนั เป็ นวันมหามงคล และ
เป็ นรัฐธรรมนู ญฉบับแรกในรัชสมัยนี้ แล้ว ยังเป็ นช่ วงเวลาก่ อนที่ จะมีการทูลเกล้ า ฯ ถวายเพื่ อ
พระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิ ไธย พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....อีกด้วย

๔

ในคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชดาริว่า
สมควรพระราชทานพระราชานุ มตั ริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน้ ทรงให้
ประกาศด้วยว่านายกรัฐมนตรีได้นาความกราบบังคมทูลความตอนหนึ่งว่า
"การปกครองก็มไิ ด้มเี สถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปญั หาและข้อขัดแย้ง
ต่างๆ บางครัง้ เป็ นวิกฤติทางรัฐธรรมนู ญที่หา ทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ ่งเกิ ดจากการที ม่ ีผ้ไู ม่
นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริ ตฉ้ อฉลหรือบิ ดเบือนอานาจ
หรือขาดความตระหนักสานึ กรับผิ ดชอบต่ อประเทศชาติ และประชาชน จนทาให้ การบังคับใช้
กฎหมายไม่เป็ นผล ซึ่งจาต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้ กฎหมาย
และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริ ยธรรม"
ประชาชนจึงย่อมมีความคาดหวังว่านับจากวันประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญแล้ว การตรากฎหมาย
และการใช้อานาจนัน้ จะต้องทาไปด้วยความเกรงต่อกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ขจัดการทุจริต
ฉ้อฉลและหยุดการบิดเบือนอานาจ ผูม้ ีอานาจจะต้องตระหนักสานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและ
ประชาชน และบังคับใช้รฐั ธรรมนู ญให้เป็ นผลด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรมตามที่ปรากฏในการ
ประกาศไว้ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วย
ทัง้ นี้ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมตรารัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐจึ งต้ องมี
หน้ าที่ปฏิ บตั ิ ตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั เคร่งครัดโดยทันทีนับตัง้ แต่ วนั ที่ ๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งย่อมหมายความรวมถึงการตรา พ.ร.บ. ปิ โตรเลี ยม (ฉบับที่..) พ.ศ.
.... จะต้องชอบด้วยมาตรา ๗๗ วรรคสอง ที่ได้บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วย นับตัง้ แต่วนั ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ทัง้ นี้ บ ทบัญ ญัติ มาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่ ง รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัตวิ ่า :
"ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟงั ความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการรับฟงั ความ
คิด เห็น และการวิเ คราะห์นั ้น ต่ อ ประชาชน และน ามาประกอบการพิจ ารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขัน้ ตอน ....”
จะเห็นได้วา่ การตรากฎหมายตามมาตรานี้กาหนดเงื่อนไขเวลาในการจัดทากฎหมายเอาไว้ ว่า
จะต้องทา "ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ" และ การรับฟงั ความเห็นและการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
ต้องนามาประกอบการพิจารณา "ทุกขัน้ ตอน"
๕

และเมื่อมาตรา ๗๗ วรรคสอง ไม่ได้ใช้คาว่า “ก่อนการพิ จารณากฎหมายสิ้ นสุด” แต่ ใช้
คาว่ า “ก่ อนตรากฎหมายทุก ฉบับ” ย่อมแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ก ารพิจารณาของสภานิ ติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติจะแล้วเสร็จ เมื่อวัน ที่ ๓๐ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เ มื่อ มีการประกาศใช้ร ัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว และยังไม่ได้มีการ
ทูลเกล้าฯ ถวายและพระมหากษัตริย์ทรงยังไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... ย่อมแสดงว่าการตรากฎหมายปิ โตรเลียมยังไม่เสร็จสิ้น และยังมีช่วงเวลาก่อนตรา
กฎหมายอยู่ท่จี ะทาตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เมื่อ ปรากฏความจริ งว่ า เลขาสภานิ ติ บ ญ
ั ญัติ แ ห่ ง ชาติ ได้ ส่ งร่ า ง
พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อส่งไปยังเลขาธิ การคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อพระมหากษัตริ ย์ทรงลงพระปรมาภิ ไธย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ย่อมแสดงให้
เห็นว่าการบังคับใช้มาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วนั ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็ นช่วงเวลาก่อนการทูลเกล้าฯถวาย
ร่างพ.ร.บ.ปิ โตรเลียมอย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงย่อมยังอยู่ในช่วง “ก่อนตรากฎหมาย”อยู่
และเมื่ อความจริ งปรากฏก่ อนหน้ า นั ้นว่ า เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี ได้ ท าหนั งสื อ ถึ ง
คณะรัฐมนตรีทุกท่านเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวิ ธีการดาเนิ นการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งรวมถึงมีการสรุปรายละเอียดเพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติมาตรา
๗๗ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยแล้ว ดังนั น้ เมื่อเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้ ร ับ
เรื่องจากเลขาสภานิ ติ บญ
ั ญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว คณะรัฐมนตรี
ย่อมสามารถจัดให้มีการปฏิ บตั ิ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ตามที่ได้ทาหนังสือเวียนเอาไว้ล่วงหน้ าตัง้ แต่วนั ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ถึ ง วิ ธี ป ฏิ บัติ การด าเนิ นการตามบทบัญ ญัติ มาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ทาตามมาตรา ๗๗ ในทุกขัน้ ตอน ดังนัน้ “ขัน้ ตอน”นับตัง้ แต่
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้นมาคือ ก่อนการทูลเกล้าฯถวาย พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่
..) พ.ศ. ....เพื่ อพระมหากษัตริ ย์ท รงลงพระปรมาภิ ไธยนั ้น จะต้ องมี การด าเนิ นการรับ ฟั ง
ความเห็นผู้เกี่ ยวข้องและวิ เคราะห์ผลกระทบอย่ างเป็ นระบบมาประกอบการพิ จารณา และ
เปิ ดเผยให้ ป ระชาชนได้ รบั ทราบผลการรับ ฟั งความคิ ด เห็น และการวิ เ คราะห์ ให้ ครบถ้ว น
เป็ นไปตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๖

เสี ยก่อน และมาตรา ๗๗ ก็จะยกเว้นได้แต่ เฉพาะร่างกฎหมายที่ได้ ผ่านการดาเนิ นการตาม
เจตนารมณ์ ของมาตราดังกล่าวไว้ก่อนหน้ าแล้วเท่านัน้
แต่เ มื่อ ร่ าง พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไม่ไ ด้มีก ารรับฟ งั ความคิดเห็น และการ
วิเคราะห์ผลกระทบอย่างเป็ นระบบ และถูกละเมิดสิทธิทผ่ี ลการรับฟงั ความคิดเห็นรวมถึงการวิเคราะห์
นัน้ ไม่ได้เปิ ดเผยให้ประชาชนได้รบั ทราบก่ อนการทูลเกล้า ฯ ถวายกฎหมายดัง กล่าวย่อมเป็ นการ
กระทาทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ย่ อมเป็ นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการที่จะได้รบั ฟงั ความคิด เห็นของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นการละเมิดสิทธิเพราะปราศจากการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทัง้ เป็ นการละเมิดสิทธิเพราะไม่ได้มกี ารเปิ ดเผยผลการรับฟงั ความ
คิดเห็นและการวิเคราะห์นนั ้ ต่อประชาชนทัวไป
่
เครือข่ายประชาชนปฏิรปู พลังงานไทย (คปพ.) ในฐานะประชาชนกลุ่มหนึ่งทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ จึง
ย่อมมีสิทธิอาศัยบทบัญญัติรฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓, มาตรา ๔,
มาตรา ๕, มาตรา ๒๑๓ เพื่อรักษาสิท ธิและเสรีภาพของประชาชนทัง้ ปวงและผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติ และประชาชน ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า การทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวาย พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ...นัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง และมาตราอื่นๆ ต่อไป
จึงขอเรียนเชิญ สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนมาร่วมกันเป็ นสักขีพยานในการใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ เพื่อตรวจสอบแสวงหาการวินิจฉัย พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....อัน
จะนาไปสู่การหยุดยัง้ ผูไ้ ม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือ
บิดเบือนอานาจ หรือขาดความตระหนักสานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน จนทาให้การ
บังคับใช้กฎหมายไม่เป็ นผล และร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม ด้วย
การยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนู ญในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาล
รัฐธรรมนูญ
ด้วยจิ ตคารวะ
เครือข่ายประชาชนปฏิ รปู พลังงานไทย (คปพ.)
ณ อนุสรณ์ สถาน ๑๔ ตุลา
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๗

