ด่วนที่สดุ

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
๒๖๖ ซอยเพชรเกษม ๖๓/๒แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

ที่ คปพ. ๑๐๓/๓๘-๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่ อง ขอให้ ระงับการทูลเกล้ าฯ ร่ างพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อทบทวน
การกระทาที่ขัดต่ อขัดต่ อข้ อบังคับการประชุ มสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ และบทบัญญัติ
ในรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กราบเรียน ฯพณฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย : ๑. สาเนาหนังสือของนางสาวรสนา โตสิตระกูล ถึง ฯพณฯนายกรั ฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โ อชา เรื่ อง การตราพระราชบัญ ญัติปิโตรเลี ยม (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... ไม่ถูก ต้ องตาม
กระบวนการวิธีทางนิติบญ
ั ญัติ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ได้ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่ อวันที่ ๓๐ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั ้น อาจไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับการประชุมของ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ไม่ ได้ คานึงถึงมี ส่วนร่ วมของประชาชนอย่างแท้ จริ ง ขาดความรอบคอบ ไม่
ระมัดระวังในการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ไม่ยึดถือ
และไม่ปฏิบัติตามหลักการบริ หารกิ จการบ้ านเมืองที่ดี ไม่มีการรั บฟั งความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั ้นตอน ไม่มีการวิเคราะห์กฎหมายอย่างรอบด้ าน ไม่มีการเปิ ดเผยผลการ
วิเคราะห์นั ้นต่อประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั ้นตอน และเป็ นร่ างกฎหมายที่ขัดต่อหลักนิติ
ธรรม อันอาจเป็ นการกระทาความผิดต่อบทบัญญัติหลายมาตราในรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรากฏรายละเอียดดังนี ้
๑. ในคราวประชุ ม ของสภานิ ติบัญ ญั ติแ ห่ ง ชาติ เพื่ อพิจ ารณาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
ปิ โตรเลี ย ม (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... เมื่ อวั นที่ ๓๐ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ า มี การกระท าผิด

๑

ข้ อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่ งชาติ โดยตัดมาตรา ๑๐/๑ ออก โดยไม่ ได้ มีการประชุม
คณะกรรมาธิการฯ ตามข้ อบังคับ และไม่ได้ มีการลงมติของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ตาม
หนังสือของนางสาวรสนา โตสิตระกูล ส่งถึง ฯพณฯ นายกรั ฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เรื่ อง
การตราพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไม่ถูกต้ องตามกระบวนการวิธีทางนิติบญ
ั ญัติ
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย ๑.)
๒. มีการกระทาที่ฝ่าฝื นบทบัญญัติ มาตรา ๑๖๔ (๑) (๓) และ (๔) แห่ งรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี ้
มาตรา ๑๖๔ (๑) (๓) และ (๔) บัญญัติเอาไว้ วา่ :
“ในการบริ หารราชการแผ่นดิ น คณะรัฐมนตรี ต้องดาเนิ นการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย และนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์ ดงั ต่อไปนีด้ ว้ ย
(๑) ปฏิ บัติ ห น้า ที ่แ ละใช้ อานาจด้ วยความซื ่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต เสี ย สละ เปิ ดเผย และ มี ค วาม

รอบคอบ และระมัดระวั งในการดาเนนนนกนกการ่า าง เนพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของประเนทศและ
ประชาชนสา วนรวม
(๓) ยึดถื อและปฏิ บตั ิ ตามหลักการบรนหารกนกการบ้ านเนมืองที่ดี
(๔) สร้ างเสริ มให้ ทุ กภาคสา ว นในสั ง คมอยูา ราวมกั น อยา า งเนป็ นธรรม ผาสุก และสามัค คี
ปรองดองกัน”
ทั ้งนี ร้ ่ างพระราชบัญ ญั ติปิ โตรเลี ย ม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... นัน้ ยัง ได้ ฝ่าฝื นต่อบทบัญ ญั ติใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ดังนี ้
๒.๑ มีการเพิ่มระบบแบ่ งปั นผลผลิตและระบบจ้ างผลิตโดยปราศจากบรรษั ท
นา้ มั น แห่ ง ชาติ ท าให้ เ อื อ้ ประโยชน์ ให้ กับ เอกชนผู้รั บ สั มปทานเดิม ซึ่งไม่ ส ามารถต่ อ อายุ
สั ญ ญาสั ม ปทานได้ อัน อาจเป็ นการขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๖๔ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทั ้งนี ้ประเด็นสาคัญของการแก้ ไขร่ างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คือ
การเพิ่มระบบแบ่งปั นผลผลิต และระบบจ้ างบริ การเข้ ามาในร่ างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... เพราะเหตุที่วา่ ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั มีบทบัญญัติให้ ใช้
เฉพาะระบบสัมปทานระบบเดียว แต่กาหนดให้ ตอ่ อายุสมั ปทานการผลิตแก่เอกชนได้ เพียง ๑ ครั ง้ จึงมี
๒

แปลงสัมปทานแปลงใหญ่ที่สดุ ในอ่าวไทย ๒ แปลง คือ แปลงเอราวัณและแปลงบงกช ที่จะไม่สามารถ
ต่ออายุสมั ปทานให้ เอกชนได้ อีกตามกฎหมาย หลังสิ ้นสุดอายุสมั ปทานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖
ตามลาดับ ดัง นัน้ การแก้ ไ ขร่ างระราชบัญ ญั ติ ปิ โตรเลี ย ม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....จึง เป็ นการแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เพื่อแก้ ปัญหาที่ไม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญา
สัมปทานในแหล่งเอราวัณ และแหล่งบงกช ที่แม้ หมดอายุสัญญาสัมปทานแล้ ว แต่ยังมี ป ริ มาณ
ปิ โตรเลียมเหลืออยู่เป็ นจานวนมหาศาล
สาระสาคัญของร่ างแก้ ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คือการเพิ่มระบบ
แบ่งปั นผลผลิต และระบบจ้ างบริ การ ซึ่งทั ้ง ๒ ระบบนี ้ จาเป็ นต้ องมี บรรษัทพลังงานแห่งชาติเป็ น
โครงสร้ างและกลไกรองรั บในการปฏิบตั ิ การตัดมาตรา ๑๐/๑ ซึ่งบัญญัติให้ ตัง้ บรรษั ทนา้ มัน
แห่ งชาติเมื่อพร้ อม ออกไป จึงเป็ นการทาให้ ระบบแบ่ งปั นผลผลิต และระบบจ้ างบริ การไม่
สามารถปฏิบัติได้ จริ ง เพราะรั ฐไม่ มีหน่ วยงานคือบรรษัทนา้ มันแห่ งชาติ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ขาย
หรื อจาหน่ ายปิ โตรเลียมในส่ วนที่เป็ นของรั ฐในระบบแบ่ งปั นผลผลิต หรื อจ้ างบริ การได้ จึง
ต้ อ งฝากเอกชนเป็ นผู้ บริ ห ารและขายปิ โตรเลี ย มแทนรั ฐ เหมื อ นกั บระบบสั ม ปทาน การ
กระทาเช่ นนีจ้ งึ เข้ าข่ ายเป็ นการตรากฎหมายเพื่ออาพรางระบบสัมปทานที่จะนามาใช้ ต่ออายุ
ในแปลงเอราวัณและบงกชต่ อไป การตรากฎหมายเช่ นนีจ้ งึ น่ าจะขัดต่ อหลักธรรมาภิบาลและ
หลั กนิติธรรมในการบริ หารราชการแผ่ นดินตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔
การตัดเรื่ องบรรษัทนา้ มันแห่ งชาติในมาตรา ๑๐/๑ นัน้ เป็ นการกาหนดเงื่อนไข
ให้ รัฐจะต้ องมอบให้ บริษัทเอกชนที่เป็ นผู้รับสัญญาแบ่ งปั นผลผลิตเป็ นผู้ขายปิ โตรเลียมส่ วนที่
เป็ นของรั ฐแทน ซึ่งก็จะประสบปั ญหาในการตรวจสอบ เพราะสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
(สตง.) จะไม่ มีอานาจเข้ าไปตรวจสอบบริ ษัทเอกชนเพื่อให้ แน่ ใจว่ าราคาขายดังกล่ าวเป็ น
ราคาสูงสุดที่รัฐพึงจะได้ รับ และเป็ นธรรมแก่ รัฐ
ส่ วนการจะมอบให้ กลุ่มบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ทาหน้ าที่นี ้ ก็จะไม่ ทาให้
เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ประเทศและประชาชนส่ วนรวมเช่ นกัน เพราะรายได้ และกาไรส่ วนหนึ่ง
จะตกไปเป็ นประโยชน์ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเอกชน ไม่ ว่าผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรื อผู้ถือหุ้นสั ญชาติ
ต่ างประเทศ

๓

หากจะมอบหมายให้ กรมเชื อ้ เพลิงธรรมชาติ เป็ นผู้ทาหน้ าที่ผ้ ขู ายหรื อจาหน่าย
ปิ โตรเลียมในส่วนที่เป็ นของรั ฐ แต่ เนื่ องจากกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่ งหน้ าที่ส่วนราชการมิได้
อนุญาตให้ ส่วนราชการใดๆ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ขายหรื อจาหน่ ายปิ โตรเลียมในเชิงธุรกิจ กรม
เชือ้ เพลิงธรรมชาติกจ็ ะไม่ สามารถทาหน้ าที่นีไ้ ด้ จริงในทางปฏิบัติ
การพิจารณาผ่ านร่ างพระราชบัญ ญัติปิโตรเลี ยม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยตั ด
มาตรา ๑๐/๑ จึงเป็ นการตรากฎหมายที่ขาดความรอบคอบ และไม่ ระมัดระวังในการดาเนิน
กิจการต่ างๆ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของประเทศและประชาชนส่ วนรวม ไม่ ยึดถือและไม่ ปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
๒.๒ ร่ างพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ได้ ผ่านความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห่ งชาติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยั งไม่ ได้ แก้ ไขความบกพร่ อง
และจุ ด รั่ วไหลให้ ครบถ้ ว นตามรายงานผลการศึกษาของ คณะกรรมาธิ การวิส ามั ญ ศึกษา
ปั ญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะได้ รับฟั งความคิดเห็นรอบด้ านจากทุกภาคส่วน
รวมถึงการเปิ ดเวทีรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนแล้ ว ยังได้ ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติโดยปราศจากเสียงคัดค้ านแม้ แต่เสียงเดียวในวันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ อีกด้ วย
ดังนั น้ สภานิติบัญญัติแห่ งชาติจึงย่ อมทราบดีอยู่ แล้ วว่ า ร่ างพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ยังมีช่องว่ างทาให้ เกิดการทุจริ ตฉ้ อราษฎรบังหลวงตามที่ระบุ
เอาไว้ ในผลการศึ ก ษาของ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาปั ญหาการบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญ ญั ติปิ โตรเลี ย ม พ.ศ.๒๕๑๔ และพระราชบั ญ ญั ติภ าษี เ งิน ได้ ปิโตรเลี ย ม พ.ศ.
๒๕๑๔ ของสภานิ ติบัญญั ติแ ห่ งชาติก่อนหน้ านี ้ จึง เป็ นกฎหมายที่ข าดความรอบคอบ และไม่
ระมัดระวังในการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ไม่ยึดถือ
และไม่ปฏิบตั ิตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
๒.๓ ร่ างพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขัดแย้ งกับผลการรั บฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่ างสิน้ เชิงตามรายงานของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ การมี
ส่ วนร่ วมและรั บฟั งความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) เรื่ องปฏิรูปกฎหมาย
ปิ โตรเลียมเพื่อประโยชน์สงู สุดของประชาชน ซึ่งได้ จดั เวทีรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน เมื่ อวันที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๔

ซึ่งผลการรั บ ฟั งความคิดเห็นของประชาชนโดยของคณะอนุ กรรมาธิการวิสามั ญ
การมี ส่ ว นร่ วมและรั บ ฟั งความคิด เห็น ของประชาชนสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ (สปช.) สรุ ป ว่ า
ประชาชนเสียงข้ างมากเกือบทั ้งหมดไม่เห็นด้ วยกับร่ างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ของกระทรวงพลังงาน ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้ วยให้ จดั ตั ้งบรรษัทพลังงานแห่ งชาติ และเห็นด้ วยกับ
ร่ างกฎหมายการประกอบกิจการปิ โตรเลียมของเครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ดังนัน้
เมื่อร่ างพระราชบัญญัติ ปิ โตรเลี ยม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งผ่ านความเห็นชอบจากสภานิติ
บัญญัตแิ ห่ งชาติขัดแย้ งอย่ างสิน้ เชิงจากผลการรั บฟั งความคิดเห็นของประชาชน จึงเป็ นการ
ตรากฎหมายที่ไม่ ได้ สร้ างเสริ มให้ ทุกภาคส่ วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ างเป็ นธรรม ผาสุก และ
สามัคคีปรองดองกัน
๒.๔ เป็ นร่ างกฎหมายที่ไม่ ได้ ฟังเสียงทักท้ วงจากประธานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่ นดิน โดยเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธาน
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น หลัง จากได้ รั บ ข้ อร้ องเรี ย นจากหม่ อมหลวงกรกสิ วั ฒ น์ เกษมศรี
ผู้อานวยการศูนย์ วิจยั นโยบายพลังงานและทรั พยากร มหาวิทยาลัยรั งสิต และกรรมาธิ ก ารวิสามัญ
ศึกษาปั ญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติ ภาษี เงิ นได้
ปิ โตรเลี ย ม พ.ศ.๒๕๑๔ เรื่ อ งขอให้ ป ระธานคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พิ จ ารณาเพื่ อ ให้
ข้ อเสนอแนะนายกรั ฐมนตรี ประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน และ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ดาเนินการถอนร่ างแก้ ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ.
.... และร่ างพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพราะเป็ นกฎหมายที่มีช่องโหว่
ให้ เกิดการรั่วไหล ในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าภาคหลวง และรายได้ อื่นของแผ่นดิน
ผลปรากฏว่ าประธานคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
นายกรั ฐมนตรี และประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ให้ ถอนร่ างพระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ าง พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ออก
จากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ทั ้งนี ้ยังได้ มีข้อสังเกตด้ วยว่า ในการประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งขาติ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานผลการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิ การวิสามัญศึกษาปั ญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และ
พระราชบัญ ญั ติภาษี เ งิ นได้ ปิ โตรเลี ย ม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานิ ติ บัญ ญั ติแ ห่ ง ชาติ แต่ใ นการประชุม
พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติทั ้ง ๒ ฉบับ วาระที่ ๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ กลับไม่ถือตามรายงานผลการศึกษาดังกล่าวที่ให้ ความเห็นชอบแล้ ว ทั ้งๆ ที่หากถื อตามผล
การรายงานดังกล่าว ประเทศชาติจะได้ รับผลประโยชน์มากกว่า
๕

ดังนัน้ เมื่อปรากฏต่ อมาว่ า ร่ างพระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ซึ่งผ่ านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ยังคงไม่
ปฏิบัตติ ามให้ ครบถ้ วนตามผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึก ษาปั ญหาการบังคับ
ใช้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ.
๒๕๑๔ สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้ ๆ ที่ได้ มีการทักท้ วง
จากประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ ว และ
ก็มไิ ด้ มีการตอบคาถามถึงเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น จึงเป็ นร่ างกฎหมายที่ไม่ ยึดถือและไม่ ปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
๒.๕ เป็ นร่ างกฎหมายที่ขัดแย้ งกับมติคณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
(กสม.) โดยคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติได้ ลงมติ เมื่ อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
ข้ อเสนอถึงนายกรั ฐมนตรี ความว่า ควรพิจารณาปรั บปรุ งเพิ่มเติม พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.
๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้ เป็ นที่ยอมรั บของทุกภาคส่วนและ
สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั โดยให้ คานึงถึงการมีส่ว นร่ วม การรั บข้ อมูลข่าวสาร และมุ่งหาแนว
ทางการแก้ ปัญหาด้ านพลังงานที่เป็ นข้ อตกลงร่ วมกันของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนโดยนาร่ างกฎหมาย
ของ เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย มาประกอบการพิจารณาปรั บปรุ งร่ างพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม พ.ศ. ... ด้ วย และหากไม่สามารถดาเนิ นการได้ ควรพิจารณาถอนร่ างพระราชบัญญั ติ
ดัง กล่าว ที่ อยู่ร ะหว่างการพิ จารณาของสภานิ ติ บัญ ญั ติแ ห่ง ชาติ เพื่ อนามาทบทวนใหม่ เมื่ อการ
ดาเนินการร่ างกฎหมายพระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ก็มิได้ ปฏิบตั ิตามแต่ประการใด
ร่ างกฎหมายดังกล่าวจึงขัดแย้ งกับมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างสิ ้นเชิง
๓. ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ปิ โตรเลี ย ม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... อาจเข้ าข่ ายฝ่ าฝื น
บทบั ญ ญั ติ มาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั กราช
๒๕๖๐ บัญญัติวา่ :
"ก่ อนตรากฎหมายทุกฉบับ รั ฐพึ ง จัด ให้มี การรับ ฟั งความคิ ด เห็นของผู้เกี ่ ยวข้ อง วิ เ คราะห์
ผลกระทบที ่อาจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการรับฟั งความ
คิ ดเห็ น และการวิ เ คราะห์ นั้นต่ อประชาชน และนามาประกอบการพิ จารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขัน้ ตอน เมื ่อกฎหมายมี ผลใช้บงั คับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยรับฟั งความคิ ดเห็นของผูเ้ กี ่ยวข้องประกอบด้วย เพือ่ พัฒนากฎหมายทุก
ฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่างๆทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป"
๖

ถึงแม้ สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติจะได้ ทาการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... ในวาระที่สามไปเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ วก็ตาม แต่เนื่องจากยังมิได้ มีการโปรด
เกล้ า โปรดกระหม่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยและยั ง มิ ไ ด้ ป ระกาศลงในราชกิ จ จานุเ บกษา ดัง นัน้
กระบวนการและขั ้นตอนการตรากฎหมายยังไม่เสร็ จสิ ้น
เมื่อเวลาต่ อมาสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมตรา
รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ
จึง ต้ อ งปฏิบั ติต ามบทบัญ ญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศั กราช ๒๕๖๐
อย่ างเคร่ งครั ดโดยทันทีนับตัง้ แต่ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งย่ อมหมายความรวมถึงการ
ตราพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จะต้ องชอบด้ วยมาตรา ๗๗ วรรคสอง ที่ได้
บัญญัตไิ ว้ ในรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้ วย
ดังนัน้ เมื่อ ร่ างพระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งยังมิได้ มีการลงพระ
ปรมาภิ ไ ธย หรื อ หากชั ด เจนกว่ านั ้น ว่ านายกรั ฐมนตรี ยั ง ไม่ ได้ มี ก ารยื่ นทู ล เกล้ าร่ าง
พระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ก่ อนวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นวัน
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้ วยแล้ ว ย่ อมชัดเจนว่ า
ร่ างพระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แม้ จะอ้ างว่ าขัน้ ตอนการพิจารณาเสร็ จสิน้
ไปแล้ ว แต่ กย็ ังอยู่ในขัน้ ตอน "ก่ อนการตรากฎหมาย" อยู่ดี ซึ่งปรากฏว่ายังไม่ได้ มีการดาเนินการ
ตาม มาตรา ๗๗ วรรคสองให้ ครบถ้ วน ตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กล่าวคือ รั ฐยังไม่ ได้ จัดให้ มีก ารรั บฟั ง ความคิดเห็นของผู้เ กี่ ยวข้ อง ไม่ ได้ วิเคราะห์ผลกระทบที่ อาจ
เกิ ดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้ านและเป็ นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งยังไม่ได้ เปิ ดเผยผลการรั บฟั ง
ความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั ้นต่อประชาชน และไม่ปรากฏว่ามีการนามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายในทุกขั ้นตอน
๔. มีการกระทาที่ขัดต่ อหลักนิติธรรม เพราะมีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ มาตรา ๓ วรรค
สอง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่ งรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ดังนี ้
โดยที่มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติวา่ :
"รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์ กรอิ สระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิ บตั ิ หน้าที ่ให้เป็ นไป
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนน่ธน รรม เพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุก
ของ ประชาชนโดยรวม"
๗

โดยที่ มาตรา ๒๖ วรรคแรก บัญญัติวา่ :
“การตรากฎหมายที ่มีผลเป็ นการจากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลต้องเป็ นไปตามเงื ่อนไขที ่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณี ที่รัฐธรรมนูญมิ ได้บญ
ั ญัติเงื ่อนไขไว้ กฎหมายดังกลา าว่้ องไมา ขัด
่า อหลักนน่ธน รรม ไม่เพิ่มภาระหรื อจากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลเกิ นสมควรแก่เหตุและจะกระทบ
ต่อศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุษย์ ของบุคคลมิ ได้ รวมทัง้ ต้องระบุเหตุผลความจาเป็ นในการจากัดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพไว้ดว้ ย”
ทั ้งนี ้คณะรั ฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบส่งร่ างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายหลัง จากมี การยกร่ างและรู้ ผลการลงประชามติว่าประชาชนส่วนใหญ่
เห็นชอบกับ รั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้ ว คณะรั ฐมนตรี จึงย่อมจะ
ทราบว่ามาตรา ๗๗ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายนั ้น มีเจตนารมณ์ ต้องการให้ รัฐพึงจัดให้ มีการ
รั บฟั งความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้ านและ
เป็ นระบบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เ คราะห์ นัน้ ต่ อ ประชาชน แต่ ใ น
กระบวนการยกร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ปิ โตรเลี ย ม (ฉบับ ที่ . .) พ.ศ. .... นั น้ คณะรั ฐ มนตรี มิ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญแก่การรับฟั งความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด ดังนั ้นถึงแม้ จะเป็ นช่วงเวลาก่อนหน้ า
รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้ บังคับก็ตาม แต่การที่คณะรั ฐมนตรี
ปฏิบตั ิฝ่าฝื นเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ตนเองเป็ นผู้ให้
ความเห็นชอบและอยู่ระหว่างการนาออกบังคับใช้ จึงเป็ นการกระทาที่ผิดหลักนิติธรรม
นอกจากนีก้ ารที่สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่ งชาติได้ ตัดสินใจให้ มีการลงมติในวาระที่ ๒ และ ๓
ในวั นที่ ๓๐ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปราศจากการด าเนิ น การทุ กขั น้ ตอนให้ เ ป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ ในมาตรา ๗๗ ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน้ ก็
เป็ นที่ น่ าเคลื อ บแคลงสงสั ย ว่ ามี เ จตนาเพื่ อที่ จะ "ชิ ง ตั ด หน้ าลงมติ " พิ จ ารณาร่ าง
พระราชบั ญ ญั ติปิ โตรเลี ย ม (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อนการลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐ เพียงเพื่อหวังที่จะได้ หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามขั ้นตอนก่อนการตรากฎหมายในมาตรา ๗๗ วรรค
สอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช่หรื อไม่ หากเป็ นเช่นนั ้นก็ย่อมเป็ นการ
กระทาที่ผิดหลักนิติธรรม เช่นกัน

๘

โดยที่ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ . .... เป็ นกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่ อผลประโยชน์ ของประเทศ รวมทัง้ ส่ งกระทบต่ อประชาชนและชุมชนตามที่รัฐธรรมนู ญ
บัญญัติไว้ ใ นมาตรา ๔๓ (๒) ว่ าด้ ว ยการจัด การ บารุ งรั กษา และการใช้ ประโยชน์ จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมนั น้ ต้ องรั บฟั งความเห็นประชาชนอย่ างกว้ างขวางและรอบ
ด้ าน กฎหมายปิ โตรเลียมเป็ นกฎหมายที่สาคัญเป็ นกติกาทีใช้ บริ หารทรั พยากรปิ โตรเลียมที่มี
มูลค่ าประมาณปี ละ ๔ - ๕ แสนล้ านบาท เฉพาะมูลค่ าปิ โตรเลียมจากแหล่ งเอราวัณ และ
แหล่ งบงกชมีมูลค่ าปี ละประมาณ ๒ แสนล้ านบาท ดังนัน้ ก่ อนการตรากฎหมายปิ โตรเลียม ยิ่ง
ควรที่จะมีการรั บฟั งความเห็นของผู้เกี่ยวข้ องอย่ างกว้ างขวาง และวิเคราะห์ ผลกระทบอย่ าง
รอบด้ านและเป็ นระบบ ซึ่งร่ างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ยังมิได้ มีการ
ดาเนินการตามที่บัญญัตไิ ว้ ในรั ฐธรรมนูญแต่ ประการใด
ตามนิติประเพณีท่ ีปฏิบัติสืบต่ อกันมาในสภานิติบัญญัติ หากร่ างกฎหมายใดไม่ ผ่าน
กระบวนวิธีทางนิตบิ ัญญัติท่ ีถูกต้ อง และมีบทบัญญัติท่ ีไม่ ชอบด้ วยรั ฐธรรมนูญ ร่ างกฎหมาย
นัน้ ย่ อมไม่ อาจประกาศใช้ เป็ นกฎหมายได้ และไม่ สมควรที่จะนาร่ างพระราชบัญญัติดังกล่ าว
ขึน้ ทูลเกล้ าทูลกระหม่ อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยให้ เป็ นที่ระคายเคืองเบือ้ งพระยุคลบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อให้ ท่านพิจารณาระงับการทูลเกล้ าร่ างพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับ
ที่..) พ.ศ. .... เพื่อมาทบทวนกระบวนการวิธีนิตบิ ัญญัติท่ ีไม่ ถูกต้ อง กระบวนการตรากฎหมาย
ที่ไม่ ชอบด้ วยรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และดาเนินการเสียใหม่
ให้ ถูกต้ อง หรื อหากท่ านมีความเห็นแย้ งตามหลั กฐานที่เป็ นประจักษ์ ชัดข้ างต้ นแล้ ว ขอให้
ท่ านได้ โปรดพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายเพื่อนาเสนอให้ ศาลรั ฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉั ย
เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อยุ ติดั ง กล่ า วเสี ย ก่ อน เพื่ อมิใ ห้ มี ปัญ หาในภายภาคหน้ า และขอได้ โ ปรดสาเนา
หนังสือฉบับนี ้ให้ แก่สมาชิกสภานิติบัญญั ติแห่งชาติเพื่อดาเนินการให้ ถูกต้ องตามข้ อบังคับกาประชุม
และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
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