คปพ. ขอให้ นายกฯ และประธาน สนช. ระงับการทูลเกล้ า ร่ าง พรบ.ปิ โตรเลียม
พบขัดข้ อบังคับการประชุม ขัดรั ฐธรรมนูญหลายมาตรา
วันนี ้ (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐) เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้ จดั
งานแถลงข่าว ณ ห้ องประชุมใหญ่ มูลนิธิ ๑๔ ตุลา สีแ่ ยกคอกวัว ถนนราชดาเนินนอก เรื่ อง "ขอให้ นายกรัฐมนตรี
และประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ" ระงับการทูลเกล้ าฯ ร่าง พรบ.ปิ โตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อทบทวน
การกระทาที่ขดั ต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขัดต่อข้ อบังคับการ
ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ" โดยสรุปความว่า
ร่าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นันไม่
้ เป็ นไปตามข้ อบังคับการประชุมของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ไม่คานึงถึงมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้ จริ ง ขาดความรอบคอบ ไม่ระมัดระวังในการดาเนินกิ จการต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ประเทศและประชาชนส่วนรวม ไม่ยึดถือและไม่ปฏิบตั ิตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี ไม่มีการรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องในกระบวนการตรากฎหมายทุกขันตอน
้
ไม่มีการวิเคราะห์กฎหมายอย่างรอบด้ าน ไม่
มีการเปิ ดเผยผลการวิเคราะห์นนต่
ั ้ อประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายทุกขันตอน
้
และเป็ นร่ างกฎหมายที่ขดั
ต่อ หลัก นิ ติธ รรม อันอาจเป็ นการกระทาต่อ บทบัญญั ติ หลายมาตราในรั ฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี ้
๑. ในคราวประชุมของสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เพื่อพิจารณา พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ.
.... เมื่อ วันที่ ๓๐ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ า มีก ารกระทาผิ ดข้ อบัง คับการประชุ มสภานิ ติบั ญญั ติ
แห่ งชาติ โดยตัดมาตรา ๑๐/๑ ออก โดยไม่ ได้ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ตามข้ อบังคับ และไม่ ได้ มี
การลงมติของสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
๒. ร่ าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... อาจมีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ มาตรา ๑๖๔ (๑) (๓)
และ (๔) แห่ งรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช ๒๕๖๐ อัน มี สาเหตุมาจากขาดความ
รอบคอบ และระมัดระวังในการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของประทศและประชาชนส่วนรวม ไม่
ยึดถือและไม่ปฏิบตั ิตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และไม่สร้ างเสริ มให้ ทกุ ภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างเป็ น
ธรรม ผาสุก สามัคคี ปรองดองกัน โดยมีประเด็นดังต่อไปนี ้
๒.๑ มีการเพิ่ มระบบแบ่ งปั นผลผลิ ตและระบบจ้ างผลิ ต โดยปราศจากบรรษั ทนา้ มั น
แห่ งชาติ โดยการตัดมาตรา ๑๐/๑ ออกไป เพื่ออาพรางทาให้ เกิดระบบสัมปทานเหมือนเดิม ทาให้ เอือ้
ประโยชน์ ให้ กับเอกชนผู้รับสัมปทานเดิม โดยเฉพาะแหล่ งเอราวัณและบงกช ซึ่งไม่ ส ามารถต่ ออายุ
สัญญาสัมปทานได้ แล้ วตามกฎหมายปิ โตรเลียมเดิม
๒.๒ ยังไม่ ได้ แก้ ไขความบกพร่ องและจุดรั่ วไหลให้ ครบถ้ วนตามรายงานผลการศึกษา
ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปั ญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปิ โตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และ พ.ร.บ.ภาษี
เงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ดังนัน้ สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติจึงย่อมทราบดีอยู่
๑

แล้ วว่า ร่าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ยังมีช่องว่างทาให้ เกิดการทุจริ ตฉ้ อราษฎรบังหลวงตามที่ระบุ
เอาไว้ ในผลการศึกษาที่ผา่ นความเห็นชอบของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเอง
๒.๓ ขัดแย้ งกับผลการรั บฟั งความคิดเห็นของประชาชนอย่ างสิ น้ เชิงตามรายงานของ
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ การมีส่วนร่ วมและรั บฟั งความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่ งชาติ
(สปช.) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒.๔ ไม่ ได้ ฟังเสียงทักท้ วงจากประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน เมื่อวันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่ าให้ ถอนร่ างกฎหมายปิ โตรเลียมทัง้ ๒ ฉบับ ออกจากการพิจารณาของ สนช.
๒.๕ ขัดแย้ งกับมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) โดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษ ยชนแห่ง ชาติ ได้ ล งมติ เมื่ อวัน ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๕๙ มี ข้ อ เสนอถึง นายกรั ฐ มนตรี ให้ นาร่ า ง
กฎหมายของ เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย มาประกอบการพิ จารณาปรับปรุ งร่ าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด้ วย และหากไม่สามารถดาเนินการได้ ควรพิจารณาถอนร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวออก
จาก สนช. เพื่อนามาทบทวนใหม่ ร่ างกฎหมายดังกล่าวจึงขัดแย้ งกับมติคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
อย่างสิ ้นเชิง
๓. ร่ าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อาจเข้ าข่ ายฝ่ าฝื นบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ วรรค
สอง แห่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติว่า : "ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ
รัฐพึงจัดให้มีการรับฟั งความคิ ดเห็นของผูเ้ กี ่ยวข้อง วิ เคราะห์ผลกระทบที ่อาจเกิ ดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็ นระบบ รวมทั้ง เปิ ดเผยผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เ คราะห์ น ั้น ต่ อ ประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขัน้ ตอน เมื ่อกฎหมายมี ผลใช้บงั คับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการ
ประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที ่กาหนดโดยรับฟั งความคิ ดเห็นของผูเ้ กี ่ยวข้องประกอบด้วย
เพือ่ พัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป"
ทัง้ นี ส้ มเด็จ พระเจ้ าอยู้ หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ มตรารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศั กราช ๒๕๖๐ ไว้ ณ วัน ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ จึง ต้ อ งปฏิบั ติต าม
บทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนูญฉบับปั จจุบันเคร่ งครั ดโดยทันทีนับตัง้ แต่ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
ย่ อมหมายความรวมถึงการตรา พ.ร.บ. ปิ โตรเลี ยม (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... จะต้ องชอบด้ วยมาตรา ๗๗
วรรคสอง ที่ได้ บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้ วย
ดังนัน้ เมื่อ ร่ าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลี ยม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งยังมิได้ มีการลงพระปรมาภิไธย หรื อ
หากชัดเจนกว่ านัน้ ว่ านายกรัฐมนตรียังไม่ ได้ มีการยื่นทูลเกล้ าร่ าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ก่ อนวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นวันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ด้ วยแล้ ว ย่ อมชัดเจนว่ ากฎหมายดังกล่ าวยังอยู่ในขัน้ ตอน "ก่ อนการตรากฎหมาย" ซึ่งปรากฏว่า
ยังไม่ได้ มีการดาเนินการตาม มาตรา ๗๗ วรรคสองให้ ครบถ้ วนในกระบวนการตรากฎหมายในทุกขันตอน
้
๔. มีการกระทาที่ขัดต่ อหลั กนิติธรรม เพราะมีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ มาตรา ๓ วรรสอง และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี ้
๒

การลงประชามติว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ แล้ ว คณะรัฐมนตรี จึงย่อมจะทราบว่ามาตรา ๗๗ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายนัน้ มีเจตนารมณ์
ต้ องการให้ รัฐพึงจัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ อง แต่กลับไม่ดาเนินการให้ ถกู ต้ อง
การที่สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ตัดสินใจให้ มีการลงมติในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นที่น่าเคลื อบแคลงสงสั ยว่ ามีเจตนาเพื่ อที่จะ "ชิ งตัดหน้ าลงมติ" พิจารณาร่ าง พ.ร.บ.
ปิ โตรเลียม (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... ให้ แล้ วเสร็ จ ก่ อนการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ รัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพียงเพื่อหวังที่จะได้ หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบตั ิตามขันตอนก่
้
อนการตรากฎหมายในมาตรา ๗๗ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ใช่หรื อไม่
โดยร่ าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลียม (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... เป็ นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่ อผลประโยชน์
ของประเทศ รวมทัง้ ส่ งกระทบต่ อประชาชนและชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ในมาตรา ๔๓ (๒)
ว่ าด้ วยการจัดการ บารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมนัน้ ต้ องรั บฟั ง
ความเห็นประชาชนอย่ างกว้ างขวางและรอบด้ าน กฎหมายปิ โตรเลียมเป็ นกฎหมายที่สาคัญเป็ นกติกา
ที่ใช้ บริหารทรัพยากรปิ โตรเลียมที่มีมูลค่ าประมาณปี ละ ๔ - ๕ แสนล้ านบาท เฉพาะมูลค่ าปิ โตรเลียม
จากแหล่ งเอราวัณ และ แหล่ งบงกชมีมูลค่ าปี ละประมาณ ๒ แสนล้ านบาท ดังนัน้ ก่ อนการตรากฎหมาย
ปิ โตรเลียม ยิ่งควรที่จะมีการรั บฟั งความเห็น ของผู้เกี่ยวข้ องอย่ างกว้ างขวาง และวิเคราะห์ ผลกระทบ
อย่ างรอบด้ านและเป็ นระบบ ซึ่งร่ าง พ.ร.บ ปิ โตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ยังมิได้ มีการดาเนินการ
ตามที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแต่ ประการใด
ตามนิติประเพณีท่ ปี ฏิบัติสืบต่ อกันมาในสภานิติบัญญัติ หากร่ างกฎหมายใดไม่ ผ่านกระบวนวิธี
ทางนิติบัญญัติท่ ีถูกต้ อง และมีบทบัญญัติท่ ีไม่ ชอบด้ วยรั ฐธรรมนู ญ ร่ างกฎหมายนั น้ ย่ อมไม่ อาจ
ประกาศใช้ เป็ นกฎหมายได้ และไม่ สมควรที่จะนาร่ างพระราชบัญญัติดังกล่ าวขึน้ ทูลเกล้ าทูลกระหม่ อม
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยให้ เป็ นที่ระคายเคืองเบือ้ งพระยุคลบาท
จึง ขอเรี ย กร้ อ งให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละประธานสภานิ ติ บัญ ญ ติแ ห่ ง ชาติ พิจ ารณาระงั บการ
ทูล เกล้ าร่ าง พ.ร.บ. ปิ โตรเลี ยม (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... เพื่อมาทบทวนกระบวนการวิธีนิติบัญญัติท่ ีไม่
ถูกต้ อง รวมถึงกระบวนการตรากฎหมายที่ไม่ ชอบด้ วยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และดาเนิ นการเสี ยใหม่ ให้ ถูกต้ อง หรื อหากมีความเห็นแย้ งตามหลั กฐานที่เป็ นประจักษ์ ชัด
ข้ างต้ นแล้ ว ขอได้ โปรดพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายเพื่อนาเสนอให้ ศาลรั ฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
เพื่อให้ ได้ ข้อยุติดังกล่ าวเสียก่ อน เพื่อมิให้ มีปัญหาในภายภาคหน้ าต่ อไป

เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
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