ด่วนที่สดุ

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
๒๖๖ ซอยเพชรเกษม ๖๓/๒แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

ที่ คปพ. ๑๐๗/๔๒-๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง คัดค้ านร่ างกฎกระทรวงทัง้ ๓ ฉบับของกระทรวงพลังงานที่เปิ ดรั บฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนทางเว็บไซต์ ของกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
เรี ยน รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
ภายหลังจากที่ สมาชิ กสภานิ ติบัญ ญั ติแ ห่งชาติเ สี ยงข้ างมากได้ มี ม ติ เ มื่ อวันที่ ๓๐ มี นาคม
๒๕๖๐ เห็นชอบร่ างพ.ร.บ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... นั ้น ปรากฏว่า เมื่ อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๐ เว็บ ไซต์ ศูนย์ ข่ าวพลัง งาน (Energy News Center) ได้ ร ายงานข่ าวในหัวข้ อ “เปิ ดร่ าง
กฎกระทรวง ๓ ฉบับเกี่ยวกับสัญญาแบ่ งปั นผลผลิตเพื่อรั บฟั งความเห็นทางเว็บไซต์ ” ระบุว่า
กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติเปิ ดร่ างกฎกระทรวง ๓ ฉบับ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ปิ โตรเลีย ม ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่ อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา เพื่อรั บฟั งความคิดเห็น
ของประชาชนทางเว็บไซต์ www.dmf.go.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ก่อนนาเสนอ
ให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาตามลาดับ นั ้น
แต่ภายใต้ รั ฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง
บัญญัติเอาไว้ วา่
"ก่ อนตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟั งความคิ ดเห็นของผู้เกี ่ยวข้อง วิ เคราะห์
ผลกระทบที ่อาจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการรับฟั งความ
คิ ดเห็ น และการวิ เ คราะห์ นั้นต่ อประชาชน และนามาประกอบการพิ จารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน ...”
โดยกฎกระทรวงก็คือกฎหมายที่ทกุ คนจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๗ วรรคสองอย่างเคร่ งครั ด
ด้ วย

๑

เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงมีความห่ วงใยใน ๒ เรื่ องดังต่ อไปนี ้

เรื่ องที่ ๑ เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มี ความเห็นว่า ข่าวที่ปรากฏข้ างต้ น
อาจจะเป็ นการกระทาที่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
และมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั ้งนี ้เพราะลักษณะวิธีการ
รับฟั งความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว อาจเป็ นการปิ ดกั ้น ลิดรอน และละเมิดสิทธิ ของประชาชนที่
ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีอินเตอร์ เน็ต หรื อไม่ร้ ู วิธีการหรื อไม่สะดวกในการเข้ าไปใน
เว็บไซต์ www.dmf.go.th ถือเป็ นการกระทาที่ทาให้ บคุ คลไม่เสมอกันในกฎหมาย ไม่มีสิทธิ เสรี ภาพและ
ไม่ได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลใน
เรื่ องภาษา อายุ ความพิการ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม การศึกษาอบรม ย่อม
เป็ นการขัดต่อหลักการบริ หารบ้ านเมื องที่ ดี และอาจเป็ นการกระทาที่ เข้ าข่ ายการละเมิ ดสิ ทธิ ของ
ประชาชนตามมาตรา ๒๑๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นยังทาให้ ประชาชนไม่สามารถทาหน้ าที่ในการปกป้ องผลประโยชน์ของ
ชาติและ สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามบทบัญญัติมาตรา ๕๐ ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่ องที่ ๒ การที่กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของตนว่า มีร่างกฎกระทรวงที่
อยู่ระหว่างการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็นจากประชาชน โดยได้ แจ้ ง ช่องทางการรั บฟั ง ความคิ ดเห็นจาก
ประชาชน คื อ ต้ องแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมเชื อ้ เพลิ ง ธรรมชาติ ทาง URL
http://hearing.dmf.go.th/?cat=4 โดยมีร่างกฎกระทรวง จานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่ างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนาส่งค่าภาคหลวงให้ แก่
รัฐ สาหรับผู้รับสัญญาแบ่งปั นผลผลิต พ.ศ. .... (ระยะเวลารั บฟั งความคิดเห็น ตั ้งแต่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ถึง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๒. ร่ างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้ รับสิทธิเป็ นผู้รับ
สัญญาแบ่งปั นผลผลิต พ.ศ. .... (ระยะเวลารั บฟั งความคิดเห็น ตั ้งแต่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๓. ร่ างกฎกระทรวง กาหนดแบบสัญญาแบ่งปั นผลผลิต พ.ศ. .... (ระยะเวลารับฟั งความคิดเห็น
ตั ้งแต่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒

เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้ พจิ ารณาแล้ ว ขอทักท้ วงร่ าง
กฎกระทรวงทัง้ ๓ ฉบับด้ วยเหตุผลดังต่ อไปนี ้

๑. ร่ างกฎกระทรวงหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และระยะเวลาในการน าส่ ง
ค่ าภาคหลวงให้ แก่ รัฐ สาหรั บผู้รับสัญญาแบ่ งปั นผลผลิต พ.ศ. ....
โดยร่ างกฎกระทรวงข้ างต้ น กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ให้ ข้อมูลว่ามี หลักการ กาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลาในการนาส่งค่าภาคหลวงให้ แก่รัฐ สาหรั บผู้รับสัญญาแบ่งปั น
ผลผลิต โดยมีสาระสาคัญ ๕ ข้ อ ปรากฏตามเว็บไซต์ที่เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น คือ
ข้ อ ๑ กาหนดให้ ผ้ รู ับสัญญาเป็ นผู้นาส่งค่าภาคหลวง
ข้ อ ๒ อัตราค่าภาคหลวงร้ อยละ ๑๐ ของผลผลิต รวมปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจาหน่ายใน
เดือนนั ้น
ข้ อ ๓ ให้ ชาระค่าภาคหลวงเป็ นรายเดือน โดยค่าภาคหลวงสาหรั บปิ โตรเลียมที่ขายหรื อ
จาหน่ายในเดือนใด ให้ นาส่งภายในเดือนถัดไป
ข้ อ ๔ ให้ ชาระค่าภาคหลวงเป็ นเงินบาท
ข้ อ ๕ ให้ ผ้ รู ับสัญญายื่นแบบรายการนาส่งค่าภาคหลวงตามแบบที่อธิบดีกาหนด
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วงในทุกข้ อ ดังต่ อไปนี ้
ข้ อ ๑ “กาหนดให้ ผ้ รู ั บสัญญาเป็ นผู้นาส่ งค่ าภาคหลวง”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ระบบแบ่งปั น
ผลผลิต ค่าภาคหลวงจะได้ รับเป็ นปิ โตรเลียม โดยหน่วยงานของรัฐที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับเอกชนเป็ นผู้นาส่ง
ค่าภาคหลวงให้ แก่ กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ (ระบบแบ่งปั นผลผลิตปิ โตรเลียมเป็ นของรั ฐทั ้งจานวน โดย
จะเป็ นของเอกชน เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาแบ่งให้ ตามสัญญา)
ข้ อ ๒ “อัตราค่ าภาคหลวงร้ อยละ ๑๐ ของผลผลิต รวมปิ โตรเลี ยมที่ขายหรื อ
จาหน่ ายในเดือนนัน้ ”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรู ปพลั งงานไทย (คปพ.) มีข้อทั กท้ วง คือ การใช้ คาว่า
“ปิ โตรเลี ย มที่ ข ายหรื อจาหน่ ายในเดื อน” ขัดเจตนารมณ์ ข องกฎหมายในระบบแบ่ง ปั นผลผลิ ต
กฎกระทรวงข้ อนี ้จึงไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เนื่องจากค่าภาคหลวงระบบแบ่งปั นผลผลิต เป็ นปิ โตรเลียม
ส่วนหนึ่งโดยถูกหักไว้ โดยหน่วยงานของรั ฐที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับเอกชน โดยรั ฐจะสารองปิ โตรเลียมนั ้นไว้
หรื อขายก็ได้ ปิ โตรเลียมส่วนที่เป็ นค่าภาคหลวงของรั ฐนี ้ ไม่เกี่ ยวข้ องกับการขายปิ โตรเลียมส่วนของ
เอกชน การกาหนดให้ เอกชนนาปิ โตรเลียมไปขายแล้ วมาจ่ายเงินค่าภาคหลวงให้ กับรั ฐในภายหลังเป็ น
๓

การลอกแบบมาจากสัมปทานจึงเป็ นเรื่ องไม่ถกู ต้ อง ทาให้ รัฐไม่มีทางเลือกในการจัดการปิ โตรเลียมของ
รัฐ นอกจากให้ เอกชนนาไปขายเท่านั ้น
ข้ อ ๓ “ให้ ชาระค่ าภาคหลวงเป็ นรายเดือน โดยค่ าภาคหลวงสาหรั บปิ โตรเลียมที่
ขายหรื อจาหน่ ายในเดือนใด ให้ นาส่ งภายในเดือนถัดไป”
เครื อ ข่ า ยประชาชนปฏิ รู ป พลั ง งานไทย (คปพ.) มี ข้ อทั กท้ ว ง คื อ การชาระ
ค่าภาคหลวงเป็ นรายเดือนเป็ นหน้ าที่ของหน่วยงานของรั ฐที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับเอกชน กรณี รั ฐมีคาสัง่ ให้
ขายปิ โตรเลียมในส่วนนี ้
ข้ อ ๔. “ให้ ชาระค่ าภาคหลวงเป็ นเงินบาท”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลั งงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ การให้ ชาระ
ค่าภาคหลวงเป็ นเงินบาท เป็ นข้ อกาหนดของระบบสัมปทาน ไม่ใช้ ข้อกาหนดของระบบแบ่งปั นผลิต
เพราะรัฐจะต้ องได้ จะต้ องได้ คา่ ภาคหลวงเป็ นปิ โตรเลียมที่จะขายหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ ๕. “ให้ ผ้ ู รับ สั ญ ญายื่ น แบบรายการน าส่ งค่ า ภาคหลวงตามแบบที่ อ ธิ บ ดี
กาหนด”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ หน่วยงานของรั ฐ
ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับเอกชนเป็ นผู้ยื่นแบบการเสียค่าภาคหลวง
จากข้ อก าหนดทัง้ ๕ ข้ อ ในระบบแบ่ง ปั นผลผลิต กรมเชื อ้ เพลิง ธรรมชาติ ในฐานะ
Regulator จึงเป็ นคู่สญ
ั ญากับเอกชนไม่ได้ เพราะจะขัดหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และขัดหลัก
ธรรมาภิบาล

๒. ร่ างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้ รับ
สิทธิเป็ นผู้รับสัญญาแบ่ งปั นผลผลิต พ.ศ. ....
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลั งงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วงในสาระสาคัญในข้ อ
ต่ อไปนี ้
ข้ อ ๒ (๓) “มีหลักฐานแสดงว่ ามีทุนเครื่ องจักรเครื่ องมืออุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ
เพียงพอที่จะสารวจผลิตขายและจาหน่ ายปิ โตรเลียมโดยมีสถาบันที่เชื่ อถือได้ ออกหนั งสื อ
รั บรองว่ าเป็ นความจริง”

๔

ข้ อ (๓) “กรณี ท่ ี ไม่ มี ทุ นเครื่ องจักรเครื่ องมื อเพี ยงพอสามารถให้ บริ ษั ทอื่ น ที่
รั ฐบาลเชื่อถือรั บรองได้ ”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ข้ อกาหนดข้ อ ๒
(๓) และข้ อ (๓) ทั ้งสองข้ อนี ้ โดยมิได้ ระบุว่าบริ ษัทที่มาขอรั บสิทธิ์ จะต้ องมีประสบการณ์ ในการสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมแต่อย่างใด อีกทั ้ง หากบริ ษัทไม่มี ทุนเครื่ องจักรเครื่ องมืออุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ
เพียงพอ ก็สามารถผ่านเกณฑ์ได้ โดยให้ สถาบันที่เชื่อถือออกหนังสือรั บรองได้ ร่ างกฎกระทรวงดังกล่าว
จึงมีช่องโหว่ที่ทาให้ เกิดบริ ษัทตั ้งขึ ้นใหม่เพื่อมาขอรั บสิทธิ์ แล้ ว ทาตัวเสมือนเป็ นนายหน้ าเร่ ขายสิทธิ ที่
ได้ มาเพื่อหาผลกาไรระยะสั ้นโดยมิได้ มีเจตนาเข้ าทาการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมจริ ง เป็ นการจับเสือ
มือเปล่าที่ส่งผลเสียต่อประเทศเพราะเกิดความล่าช้ าในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ข้ อกฎหมายนี ้
ไม่เ ป็ นการไม่รัก ษาผลประโยชน์ ของชาติ ดัง ที่เ กิ ดขึน้ มาแล้ วในหลายกรณี ในระบบสัมปทาน ร่ าง
กฎกระทรวง ข้ อ ๒ (๓) และข้ อ (๓) เป็ นเจตนาลอกข้ อความ มาตรา ๒๔ ของระบบสัมปทานที่มี
ข้ อบกพร่ องมาใช้
ตามหลัก สากล บริ ษั ท ผู้ม าขอรั บ สิ ทธิ์ ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม จะต้ อ งเป็ นผู้มี
ประสบการณ์ ในการสารวจและผลิตเป็ นที่ประจักษ์ เพื่อเป็ นหลักประกันความสาเร็ จ หากบริ ษัทไม่มี
ประสบการณ์ จะต้ องทาการร่ วมทุนกับบริ ษัทที่มีประสบการณ์ และประสบความสาเร็ จในการสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมมาแล้ ว โดยบริ ษัทที่มีประสบการณ์ จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมทุนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ๒๕ โดยจะต้ องมีหนังสือรับรองจากประเทศที่เคยให้ สิทธิ์
คาคัดค้ าน ข้ อกาหนดเรื่ องมีประสบการณ์การขายนั ้น มิใช่สิ่งจาเป็ นที่บริ ษัทสารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม เนื่องจากว่าบริ ษัทอาจขายปิ โตรเลียมให้ รัฐทั ้งจานวน จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องมี
ข้ อจากัดว่าจะต้ องมี ประสบการณ์ ในการขายปิ โตรเลียมแต่อย่างใด เป็ นการก าหนดสเปคที่สูงเกิ น
จาเป็ นจึงเป็ นการกีดกันบริ ษัทที่มีความสามารถเฉพาะทางในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ข้ อ ๔ “ผู้ ข อสิท ธิ เ ป็ นผู้ รั บสั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต ต้ องเสนอข้ อ ผูกพั น ในด้ า น
ปริมาณเงินและปริมาณงานสาหรั บโครงการสารวจหรื อผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจแต่ ละ
แปลง พร้ อมทัง้ เหตุผลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนโดยสังเขป โดยระบุวิธีการ และกาหนดเวลา
ที่จะดาเนินการ ตลอดจนประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการนัน้ ๆ ด้ วย”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ตามหลักสากล
รั ฐจะเป็ นผู้ตั ้งข้ อผูกพันด้ านปริ มาณงานขัน้ ต่าในการสารวจ เพื่อให้ ผ้ รู ั บสัญญาปฏิบตั ิในแต่ละแปลง
ปิ โตรเลียม การที่กฎกระทรวงไปกาหนดว่า ให้ ผ้ รู ั บสิทธิ์ ไปกาหนดปริ มาณงานขึ ้นมาเองนั ้น ไม่มีความ
เหมาะสม เกิดความลักลัน่ ในข้ อเสนอและในที่สดุ กรมเชื ้อเพลิงก็อาจใช้ เสนอข้ อนี ้เพื่อใช้ ในการตัดสิน
๕

คัดเลือกผู้รับสัญญาโดยใช้ ดลุ พินิจให้ คะแนน อันไม่เป็ นหลักประกันว่าประเทศจะได้ ผลประโยชน์สงู สุด
จริ งหรื อไม่
เนื่องจากรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ กาหนดให้
คณะรัฐมนตรี ต้องบริ หารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สงู สุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ดังนั ้น
การคัดเลือกที่สอดคล้ องกับมาตราดังกล่าวจึงต้ องใช้ วิธีประมูลแข่งขันการให้ ผลประโยชน์ต่อรั ฐอย่าง
โปร่ งใส เงื่อนไขในข้ อ ๔ จึงควรมี ข้อความที่ชดั เจนว่า ข้ อผูกพันที่เสนอ จะไม่ใช้ ประกอบการประมูล
แข่งขัน แต่จะเป็ นเงื่อนไขขัน้ ต่าที่รัฐบาลกาหนด minimum. Requirement ไม่ได้ ใช้ ตดั สินผู้ชนะการ
ประมูล
ข้ อ ๕ “เมื่อกระทรวงพลังงานโดยความเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรี เห็นควรให้ มี
การเปิ ดให้ ย่ ื นขอสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจแปลงใด ให้ ผ้ ูขอสิทธิเป็ น
ผู้ รั บ สั ญ ญาแบ่ งปั นผลผลิ ต ต้ องยื่ นค าขอสิ ท ธิ หลั ก ฐาน โครงการ และข้ อเสนอให้
ผลประโยชน์ พเิ ศษตามที่จะระบุไว้ ในประกาศกระทรวงพลังงาน”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ไม่ปรากฏว่ามี
การกาหนดให้ ใช้ การประมูลการให้ ส่วนแบ่งปิ โตรเลียมสูงสุดให้ แก่รัฐ ตามแนวทางสากล จึงเป็ นไปได้
ว่ากระทรวงพลังงานมีเจตนาใช้ ระบบการประกวดปริ มาณงานการสารวจเช่นเดียวกับระบบสัมปทาน
ซึง่ ไม่เป็ นธรรมและไม่โปร่ งใสเนื่องจากเป็ นการใช้ ดลุ พินิจของกลุม่ คนเล็กๆ กลุม่ หนึง่ เท่านั ้น
เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔
กาหนดให้ คณะรั ฐมนตรี ต้องบริ หารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
ส่วนรวม ดังนั ้น การคัดเลือกที่สอดคล้ องกับมาตราดังกล่าวจึงต้ องใช้ วิธีประมูลแข่งขันอย่างโปร่ งใส
เงื่ อนไขในข้ อ ๕ จึง ควรมี ข้ อความที่ชัดเจนว่าการคัดเลื อกจะใช้ วิธีป ระมูลโปร่ งใส และคาขอและ
โครงการตามข้ อ ๕ จะไม่ใช้ เป็ นตัวแปรในการคัดเลือกผู้ได้ รับสิทธิ แต่จะนามาใช้ ประกอบรายละเอียด
ของสัญญาหลังจากทราบผลการประมูลแล้ วเท่านั ้น

๓. ร่ างกฎกระทรวง กาหนดแบบสัญญาแบ่ งปั นผลผลิต พ.ศ. ....
เครื อ ข่ ายประชาชนปฏิรู ป พลั งงานไทย (คปพ.) มี ข้อ ทักท้ วงสาระส าคั ญ ในข้ อ
ต่ อไปนี ้
ข้ อ ๒ “การกาหนดระยะเวลาและการคืนพืน้ ที่ สาระสาคัญ
•สัญญามีระยะเวลาไม่เกิน ๓๙ ปี โดยแบ่งเป็ น
•ระยะเวลาสารวจไม่เกิน ๖ ปี ต่อได้ อีกไม่เกิน ๓ ปี
๖

•ระยะเวลาผลิตไม่เกิน ๒๐ ปี ต่อได้ ๑ ครัง้ ไม่เกิน ๑๐ ปี
ทั ้งนี ้ การอนุมัติให้ ต่อระยะเวลาเป็ นอานาจของรั ฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรั ฐมนตรี โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการปิ โตรเลียม”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ กรณี หลุมผลิต
ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีศักยภาพผลผลิตในอนาคตเพียงพอที่จะทาการผลิตต่อไป (โดยมี ความเสี่ยงต่ามาก)
ภายหลังสัมปทานปั จจุบนั หมดอายุนั ้น ไม่จาเป็ นต้ องมีการสารวจ จึงสมควรใช้ ระบบจ้ างผลิต เพราะ
หากใช้ ระบบแบ่งปั นผลผลิต รั ฐก็จะต้ องแบ่งปั นผลผลิตปิ โตรเลียมให้ แก่ภาคเอกชน ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ไม่
จาเป็ น และจะไม่สอดคล้ องกับรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔
ซึ่งกาหนดให้ คณะรั ฐมนตรี ต้องบริ หารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สงู สุดของประเทศและประชาชน
ส่วนรวม จึงสมควรจะใช้ แต่เฉพาะระบบจ้ างบริ การ เงื่อนไขข้ อ ๒ เกี่ยวกับระยะเวลาสารวจจึงควรระบุ
ให้ ชดั เจนว่า เป็ นกรณีที่ผ้ รู ับสัญญาจะต้ องทาการเจาะหลุมสารวจใหม่เท่านั ้น
ข้ อ ๓ “แผนงานและงบประมาณสาหรั บกิจการปิ โตรเลียม”
“๔. เพื่อประโยชน์ของประเทศ กรมอาจขอให้ ผ้ รู ั บสัญญาพัฒนาแหล่งที่ผ้ รู ั บสัญญาไม่
ประสงค์ จะดาเนิ นการเนื่ องจากไม่ ค้ ุม ค่าในการพัฒ นา หรื อไม่ ไ ด้ อยู่ภายใต้ แ ผนการสารวจและ
ประเมินผลซึง่ กาลังดาเนินการ หรื อกรมอาจขอให้ ผ้ รู ับสัญญาทางานเฉพาะใดๆ โดยกรมเป็ นผู้รับภาระ
ค่าใช้ จา่ ย และผู้รับผลประโยชน์ จากการนั ้น (กรมอาจขอสงวนสิทธิในการดาเนินงานเองได้ )”
เครื อ ข่ า ยประชาชนปฏิ รู ป พลั ง งานไทย (คปพ.) มี ข้ อทั ก ท้ ว ง คื อ เนื่ องจาก
รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ กาหนดให้ คณะรั ฐมนตรี ต้อง
บริ หารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สงู สุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ดังนั ้น การคัดเลือกที่
สอดคล้ องกับมาตราดังกล่าวจึงต้ องใช้ วิธีประมูลแข่งขันอย่างโปร่ งใส ซึ่งรวมไปถึงพื ้นที่ที่ข้อ ๓ ข้ อย่อย
๔ ระบุวา่ กรมอาจขอให้ ผ้ รู ับสัญญาพัฒนา ควรเปลี่ยนจากการเจรจาเป็ นการประมูลโปร่ งใสด้ วย
ข้ อ ๔ “การจัดการกิจการ”
“๕.รั ฐเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ ข้อมูลปิ โตรเลียมทั ้งหมด ผู้รับสัญญาจะเปิ ดเผยได้ ต้องรั บ
อนุมตั ิจากกรม”
เครื อ ข่ า ยประชาชนปฏิรู ปพลั งงานไทย (คปพ.) มีข้ อทั กท้ ว ง คือ เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๐ บัญญัติให้ บุคคลมีหน้ าที่ป้องกัน
ผลประโยชน์ของชาติ และมาตรา ๕๙ บัญญัติให้ รัฐต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในครอบครองของหน่วยงาน
ของรั ฐ และมาตรา ๗๘ บัญญัติให้ รัฐพึงส่งเสริ มการตรวจสอบการใช้ อานาจรั ฐ กรมจึงต้ องทาการ
๗

เปิ ดเผยการดาเนินการตามสัญญาแบ่งปั นผลผลิตทั ้งหมดให้ ประชาชนรั บทราบและสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ จึงควรมีการระบุเรื่ องนี ้ไว้
ข้ อ ๕ “การหักค่ า ใช้ จ่าย การกาหนดค่ าภาคหลวง และการกาหนดส่ วนแบ่ ง
กาไร”
“ในแต่ละไตรมาสให้ จดั สรรผลผลิตรวมปิ โตรเลียม (ที่ขายและจาหน่าย) ดังนี ้
•ค่าภาคหลวงร้ อยละ ๑๐ ของผลผลิตรวม
•ค่าใช้ จ่ายให้ หกั ได้ เท่าที่จ่ายจริ งตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ แต่ ไม่
เกินร้ อยละ ๕๐ ของผลผลิตรวม ส่วนที่เกิน ให้ นาไปหักในไตรมาสถัดไปได้
•ส่วนที่เหลือเรี ยกว่าปิ โตรเลียมส่วนที่เป็ นกาไรจัดสรรให้ ผ้ รู ับสัญญาไม่เกินอัตราร้ อยละ
๕๐”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลั งงานไทย (คปพ.) มี ข้อทักท้ วง คือ การใช้ คาว่า
“ปิ โตรเลียมที่ขายหรื อจาหน่ายในเดือน” ขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายในระบบแบ่งปั นผลผลิต เนื่องจาก
ค่าภาคหลวงระบบแบ่งปั นผลผลิตจะเป็ นอัตราส่วนของปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ กฎกระทรวงข้ อนี ้จึงไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย
ข้ อกาหนดขาดความชัดเจน โดยสากลจะกาหนดว่า ค่าใช้ จ่ายของผู้รับสัญญาที่นามา
หักเป็ นปิ โตรเลียม จะต้ องระบุให้ ชดั เจนตามหลักสากลว่า เป็ นค่าใช้ จ่ายในการสารวจและผลิตเท่านั ้น
(ไม่รวมค่าใช้ จา่ ย สานักงานใหญ่ การบริ หาร และการขาย)
ข้ อกาหนดขาดความชัดเจน โดยสากลจะกาหนดว่า การจัดสรรปิ โตรเลียมส่ วนที่เป็ น
กาไร หน่วยงานของรัฐที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับเอกชนเป็ นผู้จดั สรรตามผลการประมูล โดยเป็ นขั ้นบันไดตาม
อัตราการไหลของปิ โตรเลียม โดยไม่เกินอัตราร้ อยละ ๕๐
เนื่องจาก พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... มาตรา ๕๓/๓ กาหนดให้ ค่าใช้ จ่าย
ต้ องเป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบตั ิทางบัญชีที่ใช้ อยู่เป็ นปกติในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม
จึงจาเป็ นต้ องระบุวา่ มาตรฐานดังกล่าวอ้ างอิงที่ใด และกรณีมีข้อพิพาท องค์กรใดจะเป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ ๖ “การจัดการผลผลิตน้ ามันดิบ”
“๒.ให้ ค่ ูสัญญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันในเรื่ อง การบริ หารจัดการนา้ มันดิบ เช่ น
การลาเลียงขนส่ ง วิธีการกาหนดจานวนนา้ มันดิบและสถานที่ขายหรื อจาหน่ าย”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ระบบแบ่งปั น
ผลผลิตมี ความชัดเจนในความเป็ นเจ้ าของผลผลิตปิ โตรเลี ยม หน่วยงานของรั ฐที่เป็ นคู่สัญญากับ
๘

เอกชน ต่างมีอิสระต่อกันในการจัดการปิ โตรเลียมส่วนของตน การกาหนดในกฎกระทรวงเช่นนี ้จึงเป็ น
การผูกมัดฝ่ ายรั ฐให้ จาต้ องขายปิ โตรเลียมเท่านั ้น ไม่สามารถเก็บเป็ นปิ โตรเลียมสารองของชาติได้
ข้ อกาหนดนี ้จึงไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชาติสงู ที่สดุ
“๓. กรมหรื อตัวแทนของกรมมีสิทธิเรี ยกรั บน้ ามัน ดิบในสัดส่ วนของรั ฐ
กรมและผู้ รั บ สั ญ ญามี สิ ท ธิ ข ายน ้า มั น ดิ บ ในส่ วนของตน โดยกรมอาจ
มอบหมายให้ ผ้ รู ั บสัญญาเป็ นผู้ขายหรื อจาหน่ ายแทนก็ได้ ”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ระบบแบ่งปั น
ผลผลิต ปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ เป็ นของรั ฐอยู่แล้ ว จึงไม่ใช้ หน้ าที่ของกรมเชื ้อเพลิงไปเรี ยกรั บน ้ามันดิบ
หรื อไม่ แต่เป็ นหน้ าที่ของหน่วยงานของรั ฐที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับเอกชนที่จะต้ องดูแลรั กษาน ้ามันส่วนของ
รัฐ ส่วนกรมเชื ้อเพลิงมีหน้ าที่เป็ น Regulator เท่านั ้น
การกาหนด “กรมมีสิทธิ ขายน ้ามันดิบในส่วนของตน” เป็ นข้ อกาหนดที่ขัดหลักธรรมา
ภิบาล กรมเชื ้อเพลิง ธรรมชาติมีหน้ าที่เป็ น Regulator ที่ตรวจสอบทั ้งปริ มาณและราคาปิ โตรเลียม จึง
ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็ นผู้ขายน ้ามันดิบเสียเอง หรื อมอบหมายให้ ผ้ รู ั บสัญญาเป็ นผู้ขาย อีกทั ง้ ข้ อ
กฎหมายนี ้ก็ขัดกับหลักบัญชีที่กรมไม่สามารถนาน ้ามันดิบของชาติไปลงบัญชีของกรมได้ เนื่องจาก
จาเป็ นต้ องมี การตรวจสอบเกี่ยวกับการขายปิ โตรเลียมในส่วนของรั ฐอย่างรอบคอบรั ดกุม กรมจึงไม่
สมควรจะมอบหมายให้ ผ้ รู ั บสัญญารายที่ไม่มีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้ขาย และควรระบุ
เช่นนี ้ไว้ ในกฎกระทรวง
“๔.หน้ าที่ของผู้รับสัญญาในการขายหรื อจาหน่ ายน้ ามันดิบ ต้ องให้ สิทธิพิเศษ
แก่ โรงกลั่นในประเทศเป็ นอันดับแรก”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ข้ อกาหนดนี ้ขัด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๐ บัญญัติให้ บุคคลมีหน้ าที่ป้องกัน
ผลประโยชน์ของชาติ จึงควรแก้ ไขให้ ใช้ ระบบการประมูลซื ้อปิ โตรเลียมที่มีความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
ต่อประเทศ เพราะโรงกลัน่ เหล่านี ้เป็ นของเอกชน แม้ ได้ น ้ามันดิบราคาถูกจากในประเทศ เมื่อกลัน่ เป็ น
น ้ามันสาเร็ จรู ปก็นามาขายคนไทยในราคานาเข้ าจากสิงคโปร์ ตามที่ กบง. กาหนดไว้ ข้ อกาหนดนี ้จึง
เป็ นการเอื ้อประโยชน์ให้ โรงกลัน่ เกินสมควรและไม่เป็ นธรรม
“๕.หากมีความจาเป็ นต้ องเผาน้ ามันดิบทิง้ ให้ ปฏิบัตติ ามกฎหมายหรื อระเบียบ”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ข้ อกาหนดนี ้หย่อนยานไม่เป็ น
๙

การอนุรักษ์พลังงาน จึงต้ องกาหนดให้ ชดั เจนในกรณีเดียวในการเผาน้ ามันดิบของชาติทิ ้ง คือเพื่อความ
ปลอดภัยเท่านั ้น
“๘. หลักเกณฑ์ การคานวณมูลค่ าน้ ามันดิบเพื่อใช้ ในการประเมินค่ าภาคหลวง
ค่ าใช้ จ่ายที่ยินยอมให้ หัก และปิ โตรเลียมส่ วนที่เป็ นกาไร”
เครื อ ข่ า ยประชาชนปฏิรู ปพลั งงานไทย (คปพ.) มีข้ อทั กท้ ว ง คือ เนื่องจาก
ค่าภาคหลวงระบบแบ่งปั นผลผลิต จะเป็ นปิ โตรเลียมจึงไม่มีความเกี่ยวข้ องกับราคาปิ โตรเลียมแต่อย่าง
ใด การกาหนดราคาน ้ามันเป็ นเพียงเพื่อใช้ ในการหักค่าใช้ จ่ายในการสารวจและผลิตที่เป็ นปริ มาณ
ปิ โตรเลียมเท่านั ้น จึงควรกาหนดให้ ใช้ ราคาตลาดโลกตามคุณภาพน ้ามันในแต่ละแหล่ง โดยคิดราคา
ณ แหล่งผลิต(ไม่ใช่ ณ จุดขายหรื อจาหน่าย เพราะไม่ใช่ระบบสัมปทาน)
ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้ ข้าราชการ หรื อเอกชนเป็ นผู้กาหนดราคาน ้ามัน แต่จะต้ องใช้
ราคาตลาดโลกตามคุณภาพน ้ามันในแต่ละแหล่งเพื่อความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
ข้ อ ๗ “การจัดการผลผลิตก๊ าซธรรมชาติ”
“๒. การเผาหรื อระบายก๊ าซธรรมชาติทงิ ้ ”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลั งงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ การเผาหรื อ
ระบายก๊ าซธรรมชาติทิ ้งไม่เป็ นการอนุรักษ์ พลังงาน จึงต้ องกาหนดให้ ชดั เจนว่า จะเผาก๊ าซได้ ในกรณี
เพื่อความปลอดภัยเท่านั ้น หากมีการเผาในกรณีอื่นจะมีคา่ ปรับเท่าใด
“๓.กรมและผู้รับสั ญญา จะร่ วมกั นเจรจาขายก๊ าซธรรมชาติ โดยทัง้ สองฝ่ าย
สามารถช่ วยกันหาตลาดได้ ”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ กรมเชื ้อเพลิงอยู่
ในฐานะ Regulator จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็ นผู้เจรจาขายก๊ าซธรรมชาติ เพราะจะขัดหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล และขัดหลักธรรมาภิบาล
“๔.เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตลาดตามที่รัฐเห็นสมควร
•กรมอาจขอให้ ผ้ รู ับสัญญาเข้ ามีสว่ นร่ วมในการพัฒนา
•ผู้รับสัญญาต้ องให้ คาตอบภายใน ๓ เดือน”
เครื อข่ า ยประชาชนปฏิรูป พลั งงานไทย (คปพ.) มีข้ อทักท้ วง คือ เนื่องจาก
รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ กาหนดให้ คณะรั ฐมนตรี ต้อง
บริ หารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ดังนั ้น วิธีการขายซึ่ง
๑๐

สอดคล้ องกับมาตราดังกล่าว จึงต้ องเป็ นการเสนอขายโดยวิธีประมูลโปร่ งใสเท่านั ้น กฎกระทรวงจึงไม่
สามารถระบุวา่ จะมีการขายปิ โตรเลียมในส่วนของรัฐโดยวิธีการเจรจา หรื อโดยวิธีการร่ วมพัฒนาตลาด
ซึง่ มิใช่การประมูลโปร่ งใส
ข้ อ ๘ “การชาระเงิน และสกุลเงินตรา”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ข้ อกาหนดนี ้ ขัด
กับระบบแบ่งปั นผลผลิต ที่คา่ ภาคหลวงจะเป็ นปิ โตรเลียม
ข้ อ ๑๐ “การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก สินค้ า วั สดุ ของใช้ และ
บริการ”
“๗.การจัดซือ้ /จัดจ้ าง ด้ วยการประมูล
๘.ในการจัดซือ้ /จัดจ้ าง กรณีไม่ มีการประมูล”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ต้ องกาหนดให้ มี
ราคากลาง เพราะที่ ผ่านมากฎหมายไม่ เคยก าหนดให้ มี ราคากลางจึงเป็ นช่องทางรั่ วไหลไม่ รัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ เช่น กรณี โรลส์รอยซ์ ที่ยงั หาตัวผู้กระทาผิดไม่ได้
ข้ อ ๑๗ “การสิน้ สุดของสัญญา”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ไม่มีข้อกาหนด
ให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าพื ้นที่เพื่อรั บถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรั บโอนแหล่งปิ โตรเลียมคืนรั ฐ จะทาให้ เกิ ดปั ญหา
การผลิตไม่ต่อเนื่อง และเป็ นเงื่ อนไขที่บีบบังคับให้ รัฐต้ องต่อสัญญารายเดิม เช่นเดียวกับที่กรมเคย
เสนอในแหล่งบงกชและเอราวัณ ซึง่ ไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อชาติ
ข้ อ ๒๕ “แถลงการณ์ ต่อสาธารณะ”
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อทักท้ วง คือ ไม่มีข้อกาหนด
ให้ กรมและคูส่ ญ
ั ญาของรั ฐเปิ ดเผยสัญญานี ้ต่อสาธารณะทั ้งที่ปิโตรเลียมเป็ นสมบัติของส่วนรวม เมื่อ
การจัดการปิ โตรเลียมมีความโปร่ งใส จึงควรกาหนดให้ เปิ ดเผยสัญญานี ้ต่อสาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไข
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เห็นว่า ร่ างกฎกระทรวงทั ้ง ๓ ฉบับดังกล่าว อาจ
มิได้ นาไปสูก่ ารประมูลตามระบบแบ่งปั นผลผลิตที่แท้ จริ งโดยยึดเอาผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดเป็ นเกณฑ์
ในการตัดสิน อีกทั ้งยังทาให้ ระบบแบ่งปั นผลผลิตมีลกั ษณะเนื ้อหาเหมือนกับระบบสัมปทานเดิม โดย
อานาจในการบริ หารและขายปิ โตรเลียมตกเป็ นของเอกชนคู่สญ
ั ญา ตลอดจนยังมิได้ แก้ ไขปั ญหาหรื อ
๑๑

ช่องโหว่ที่อาจทาให้ เกิ ดการรั่ วไหลหรื ออาจทาให้ เกิ ดการทุจริ ตฉ้ อราษฎร์ บังหลวงตามรายงานผล
การศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปั ญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ ลงมติเห็นชอบไว้ เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ อีกทั ้งขัดแย้ งอย่างสิ ้นเชิงเมื่ อเทียบกับรายงานเรื่ องปฏิรูปกฎหมายปิ โตรเลียม
เพื่อประโยชน์สงู สุดของประชาชน ของอนุกรรมาธิ การวิสามัญการมีส่วนร่ วมและรั บฟั งความคิดเห็น
ของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่จดั เวทีรั บฟั งความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมทั ้ง
ขัดแย้ งกับการคัดค้ านและทักท้ วงจากประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๙ และยังขัดแย้ งกับมติคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
อีกด้ วย
ด้ วยเหตุ ผ ลข้ างต้ น ร่ างกฎกระทรวงดั ง กล่ า วยั ง อาจขาดความรอบคอบไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์สงู สุดต่อประเทศและประชาชนส่วนรวม อาจไม่ยึดถือและไม่ปฏิบตั ิตามหลักการบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี และไม่สร้ างเสริ มให้ ทกุ ภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นธรรม ไม่ผาสุก และ
ไม่สามัคคีปรองดองกัน อันเป็ นการกระทาที่อาจขัดต่อบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ (๑) (๓) และ (๔) อีกทั ้งอาจเป็ นการกระทาที่มิได้ ยึดหลักนิติ
ธรรมเพื่อประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม อันเป็ นการกระทา
ทีอ่ าจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓
เนื่ อ งจากร่ า งกฎกระทรวงทัง้ ๓ ฉบับ ของกระทรวงพลัง งานอาจขัด ต่ อ รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลายมาตรา ได้ แก่ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๙ มาตรา ๑๖๔ (๑) (๓) และ (๔) เครื อข่ายประชาชน
ปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงขอคัดค้ านร่ างกฎกระทรวงดังกล่าวทีก่ รมเชื ้อเพลิงธรรมชาติกาลังเปิ ดรั บ
ฟั งความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในปั จจุบนั และขอให้ ท่านมีนโยบายสั่งการดาเนินการทบทวนและ
แก้ ไขให้ ถูกต้ องตามบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และตาม
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิ การวิสามัญศึกษาปั ญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม พ.ศ.
๒๕๑๔ และพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ตามรายงานเรื่ อง
ปฏิรูปกฎหมายปิ โตรเลียมเพื่อประโยชน์สงู สุดของประชาชน ของอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่ วม
และรั บ ฟั งความคิ ดเห็นของประชาชน สภาปฏิรู ป แห่ง ชาติ และแก้ ไ ขให้ เ ป็ นไปตามข้ อสัง เกตของ
ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) พร้ อมด้ วยรายชื่อประชาชนที่แนบท้ าย
มานีข้ อให้ ท่านได้ ดาเนินการตามข้ อเรี ยกร้ องดังกล่ าว แล้ วนาข้ อเรี ยกร้ องในหนั งสือฉบับนี ้
พร้ อมด้ วยผลการวิเ คราะห์ ม าประกอบการพิจารณาร่ างกฎกระทรวงทั ง้ ๓ ฉบับ และเมื่ อ
ดาเนินการดังกล่ าวแล้ วขอให้ ท่านนาผลการแก้ ไขและการวิเคราะห์ มาเผยแพร่ ให้ ประชาชนได้
ทราบโดยทั่วกัน แล้ วจึงนาผลการสรุ ปความคิดเห็น พร้ อมผลการวิเคราะห์ นีม้ าประกอบการ
พิจารณาในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการตรากฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง
ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
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