เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
๑๐๒/๑ บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
ที่ คปพ. ๐๑๖/๒๕๕๘
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง
ข้อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการแปลงสัมปทานปิโตรเลียมทีก่ าลังจะหมดอายุ แปลงปิโตรเลียม
ทีม่ ศี กั ยภาพ และแปลงปิโตรเลียมในพืน้ ทีท่ บั ซ้อนระหว่างประเทศในอ่าวไทย
กราบเรียน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑. ร่าง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการปิ โตรเลียม พ.ศ.... จัดทาโดยเครือข่ายประชาชน
ปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
๒. ร่าง พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที.่ ..) พ.ศ.... จัดทาและเสนอร่างโดยกระทรวงพลังงาน
๓. ร่างพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที.่ ..) พ.ศ..... แก้ไขโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. ร่าง พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิ โตรเลีย ม (ฉบับที่. ..) พ.ศ.... จัดท าและเสนอร่า งโดย
กระทรวงพลังงาน
๕. ร่าง พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่. ..) พ.ศ.... แก้ไขโดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๖. แผนทีแ่ สดงแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย
สืบเนื่องมาจากการที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้รบั ทราบจากกรณีท่มี ี
ข่าวปรากฏว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้วางกรอบแนวทางศึกษารูปแบบการพิจารณา
แปลงสัมปทานปิ โตรเลียม ที่รฐั บาลไทยได้ให้ความเห็นชอบแก่ผรู้ บั สัมปทานหลายบริษทั ในแหล่งปิ โตรเลียม
บงกช และเอราวัณ ภายใต้พระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งได้ต่ออายุสญ
ั ญาสัมปทานครัง้ สุดท้ายไป
แล้ว จึงไม่สามารถต่ออายุสมั ปทานได้อกี ตามกฎหมาย และสัมปทานดังกล่าวจะสิน้ สุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็ นที่น่าสังเกตว่า การต่อสัญญาครัง้ สุดท้ายในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ผ่านมา กลับมิได้กาหนด
เงื่อนไขเพิม่ เติมให้รฐั บาลสามารถเข้าพื้นที่เพื่อทาการแทนหรือทาการโอนถ่ายการผลิตปิ โตรเลียมก่อนสิ้นสุด
อายุการต่อสัญญาได้ ทาให้รฐั บาลไม่สามารถดาเนินการใดๆ ได้ก่อนสิน้ สุดสัญญา
๑

ดังนัน้ เมื่อสิน้ สุดสัญญาลงก็อาจทาให้การผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกชขาดช่วงไป
จนเกิดวิกฤติการขาดแคลนพลังงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช และเอราวัณที่กาลังจะ
หมดอายุสมั ปทานลงมีกาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันสูงถึงประมาณ ๒,๑๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิด
คานวณเป็นปริมาณก๊าซกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณการผลิตทัง้ ประเทศ จากความไม่รอบคอบรัดกุมในการต่อ
สัญญาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงทาให้เกิดความเสีย่ งในความต่อเนื่องของการผลิตก๊าซในอนาคต ส่งผลกระทบเป็ น
ลูกโซ่กบั ความมันคงในการผลิ
่
ตไฟฟ้าจนอาจต้องนาเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในราคาแพง สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็ นผู้แบกรับ ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน้ อย่างไม่เป็ นธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมาหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องขาดการวางแผนการบริหารจัดการพลังงานทีด่ ี
จากกรณีดงั กล่าว ส่งผลให้อานาจต่อรองของภาครัฐในการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ลดลง และทาให้ผรู้ บั สัมปทานบางบริษัท มีอานาจต่อรองสูงขึน้ เหนือความมันคงของชาติ
่
ส่งผลให้รฐั บาลอาจ
ต้องยอมจานนหรือถูกกดดันให้ด่วนตัดสินใจเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ เพื่อเร่งจัดหาปิโตรเลียมทดแทน
โดยปราศจากการประมูล หรือนายกรัฐมนตรีอาจถูกกดดันให้ต้องใช้มาตรา ๔๔ (รัฐธรรมนู ญชัวคราว)
่
เพื่อมี
ค าสั ่งต่อ อายุการผลิต หรือ ให้สิทธิในการผลิตปิ โตรเลียมรอบใหม่ไ ม่ว่าในระบบสัม ปทานหรือ ระบบแบ่งป นั
ผลผลิตหรือการจ้างผลิตให้แก่ผรู้ บั สัมปทานรายเดิมเหล่านี้ โดยปราศจากการประมูลแข่งขัน การให้ผลตอบแทน
แก่รฐั สูงสุดหรือการแข่งขันในการเสนอต้นทุนการผลิตต่ าที่สุดให้ได้อย่างโปร่งใส หรือรัฐบาลไทยอาจถูกกดดัน
ให้ตอ้ งเร่งเจรจาพืน้ ทีท่ บั ซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยปราศจากความถูกต้องในเรื่องเส้น
ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจาเพาะ และพื้นที่ซ่งึ อ้างว่าทับซ้อน เพื่อตอบสนองอานาจต่อรองของบริษทั ผูร้ บั
สัมปทานทีม่ มี ากกว่ารัฐบาลไทย
หากสมมุติว่าราชอาณาจักรไทยจะสามารถเจรจาตกลงผลประโยชน์ ในพืน้ ที่ทบั ซ้อนทาง
ทะเลกับราชอาณาจักรกัมพูชาได้สาเร็จจริ ง ราชอาณาจักรไทยก็ยงั จะต้องดาเนิ นการอนุญาตให้แก่ผ้รู บั
สัมปทานรายเดิ มซึ่งได้ลงนามในสัญญายุคแรกๆ ซึ่งเป็ นสัมปทานประเภทไทยแลนด์ ๑ กับรัฐบาลไทย
ในอดีตกว่า ๔๐ ปี โดยที่รฐั บาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้รบั ผลตอบแทนจากสัญญาเดิ มในระดับต่า
อยู่ดี เพราะในเวลาที่ลงนามสัญญาในอดีตยุคแรกนัน้ ราชอาณาจักรไทยปราศจากข้อมูลและการตื่ นรู้
ของชาติ และประชาชนที่ไม่ได้ตระหนักในคุณค่าของแหล่งปิ โตรเลียมในราชอาณาจักรไทยมากเท่ากับ
ยุคปัจจุบนั
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูท้ ่จี ะได้ดาเนินการผลิต ปิ โตรเลียมจากการเปิ ดพื้นที่ทบั ซ้อนในอ่าวไทยระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วก็คอื บริษทั ยูโนแคลซึง่ ได้ลงนามในสัญญากับรัฐบาลไทยในอดีต และ
ต่อมาบริษทั ยูโนแคลได้ถูกซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษทั ของเชฟรอน ซึ่งเป็ นผูร้ บั สัมปทานในแหล่งเอราวัณที่กาลัง
จะหมดอายุลงด้วย จึงเท่ากับว่าการเปิ ดพื้นที่ทบั ซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยกลับยิ่ งเพิม่ อานาจต่อรองให้กบั กลุ่ม
เชฟรอนมากยิง่ ขึน้ และทาให้อานาจต่อรองของรัฐบาลไทยกลับยิง่ ลดลงไปมากกว่าเดิม ทัง้ ในมิติด้านความ
มันคงทางพลั
่
งงาน และในมิตผิ ลตอบแทนทีจ่ ะได้แก่ราชอาณาจักรไทย
๒

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีความเห็นว่ากรณีดงั กล่าวถือเป็ นวิกฤติของ
ประเทศ จาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อสร้างอานาจต่อรองสูงสุดให้แก่รฐั ไทย ด้วยการบริหาร
จัดการแปลงปิ โตรเลียมใหม่ท่มี ีศกั ยภาพในอ่าวไทยเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เอกชนที่ถือแปลงสัมปทานเดิมยอม
ปรับปรุงเงื่อนไขโดยสมัครใจภายใต้แรงจูงใจในผลประโยชน์ในอนาคต เพื่อให้รฐั ไทยมีอานาจต่อรองสูงขึน้ แล้ว
จึงพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่ทบั ซ้อนทางทะเลในอ่าวไทย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ประเทศ ๓ ประการ คือ
ประการแรก เพื่อธารงรักษาอธิปไตยและเขตเศรษฐกิจของไทยเอาไว้ให้ได้ โดยไม่อยู่ภายใต้
แรงกดดันจากผูร้ บั สัมปทานแปลงปิ โตรเลียมเดิมที่อ้างว่าจะลดกาลังการผลิตลงหรือทาให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง
เมื่อหมดอายุสญ
ั ญาสัมปทานลง
ประการที่สอง เพื่อทาให้การผลิตปิโตรเลียมโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติยงั คงดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดหรือหยุดลงในช่วงเปลีย่ นผ่านก่อนหมดอายุสญ
ั ญาสัมปทานเดิม
ประการที่สาม เพื่อทาให้เกิดผลตอบแทนแก่รฐั สูงสุด ด้วยการสร้างกลไกในการแข่งขันเสรีท่ีม ี
ความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูแ้ ข่งขันทุกราย
การบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เห็นว่า มี
ความจาเป็นอย่างยิง่ ทีร่ ฐั บาลไทยต้องสร้างเงื่อนไขอันชอบธรรมเพื่อนาอานาจต่อรองกลับคืนมา อันจะนาไปสู่
การสร้างทางเลือ กในการรัก ษาผลประโยชน์ สู งสุดของประเทศชาติและประชาชน รวมทัง้ ความมันคงด้
่
าน
พลังงาน จึงใคร่ขอเสนอแนวทางในการหาทางออกให้กบั ประเทศไทยดังต่อไปนี้
๑. ภายใต้ พ ระราชบัญ ญัติ ประกอบกิ จ การปิ โตรเลี ย มฉบับ ใหม่ ซึ่ ง จัด ท าร่ า งโดย
เครือข่ายประชาชนปฏิ รูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้จดั ทาบทเฉพาะกาลกาหนดหลักเกณฑ์การเปิ ดการ
ประมูลแข่งขันผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่รฐั ในการผลิ ต ปิ โตรเลียมโดยใช้ ระบบแบ่งปั นผลผลิ ตเฉพาะ
แปลงที่มีศกั ยภาพสูงตามรายงานของกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลในอ่าวไทย ๕ แปลง เพื่อ
เพิ่มหลักประกันว่าประเทศไทยจะมีการผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันกับเวลาการหมดอายุ
สัมปทานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ แปลง จี ๓/๕๗, จี ๔/๕๗, จี ๕/๕๗ เอ, จี ๕/๕๗ บี และจี ๖/
๕๗
ซึ่งจากรายงานของกระทรวงพลังงานทีไ่ ด้แจ้งต่อผูท้ จ่ี ะประสงค์รบั สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑
ว่าด้วยศักยภาพปิโตรเลียมของอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าทัง้ ๕ แปลงดังกล่าว คาดว่าจะ
มีน้ ามันรวมทัง้ สิน้ ๑๗๙ ล้านบาร์เรล และจะมีก๊าซธรรมชาติ ๑.๒๖ ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หรือประมาณการผลิต
ก๊าซเฉลีย่ อย่างน้อยวันละ ๑๒๗ ล้านลูกบาศก์ฟุต ตลอดอายุสญ
ั ญาการแบ่งปนั ผลผลิต ๒๐ ปี
๓

หลังจากนัน้ ให้มกี ารประมูลในระบบแบ่งปนั ผลผลิตในแปลงผลิตปิ โตรเลียมที่กาลังจะหมดอายุ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ อันได้แก่ หมายเลข บี ๑๐ บี ๑๑ บี ๑๒ และบี ๑๓ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ
เอราวัณและข้างเคียง ซึ่งถือครองสิทธิโดยกลุ่มบริษทั เชฟรอน และแปลงผลิตปิโตรเลียมหมายเลข บี ๑๕ บี ๑๖
และบี ๑๗ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและข้างเคียง โดยกลุ่มบริษทั ปตท.สผ. เพื่อเป็ นหลักประกันว่าจะมีการ
ผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสัมปทานที่หมดอายุลงทุกแปลง แปลงสัมปทานเหล่านี้จะยัง คงผลิตก๊าซธรรมชาติ
รวมกันสูงถึงประมาณ ๒,๑๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันอยู่เช่นเดิม
๒. ภายใต้ บ ทเฉพาะกาลท้ ายพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบกิ จการปิ โตรเลี ยม พ.ศ..... ซึ่ ง
จัดทาร่างโดย เครือข่ายประชาชนปฏิ รปู พลังงานไทย (คปพ.) นัน้ ให้ผ้ขู อรับสิ ทธิ เข้าร่วมประมูลตามข้อ
๑ จะต้องยิ นยอมแก้ไขสัญญาสัมปทานเดิ มของบริ ษทั ในกลุ่มของตนทุกบริ ษทั เพื่อให้การผลิ ตดาเนิ น
ต่อไปได้โดยไม่ลดผลผลิ ตหรือขาดตอน
โดยผูร้ บั สัมปทานจะต้องจัดให้บรรดาทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ทงั ้ หลายของผูร้ บั สัมปทานไม่ว่าจะ
ซื้อหรือเช่ามาเพื่อใช้ในการผลิตปิ โตรเลียมเป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูร้ บั สัมปทาน ปราศจากการครอบครองหรือการ
รอนสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเหนือทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์ทงั ้ หลายนัน้ และเมื่อสัมปทานนัน้ หมดอายุจะต้องโอน
กรรมสิทธิในทรั
พย์สิน และอุ ปกรณ์ท งั ้ หลายนัน้ ให้แ ก่รฐั ในสภาพที่สมบูร ณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งจะทาให้รฐั บาล
์
สามารถนาทรัพย์สนิ ทีจ่ ะได้กลับคืนมาดาเนินการประเมินมูลค่าเพื่อนามาใช้เป็นสัดส่วนการลงทุนของรัฐบาลใน
การเปิดประมูลในระบบแบ่งปนั ผลผลิตของแปลงปิโตรเลียมนัน้ ๆ ได้
รวมทัง้ ให้ร ัฐ บาลสามารถเข้า ไปในพื้น ที่เ พื่อ รับ มอบการโอนถ่ า ยการผลิต ปิ โ ตรเลีย มก่ อ น
หมดอายุสมั ปทาน เพื่อสร้างอานาจต่อรองให้กลับคืนมาเป็ นของรัฐบาลจากผูร้ บั สัม ปทานรายเดิม ซึ่งภายใต้
ข้อเสนอดังกล่าวนี้ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้จดั ทาบทเฉพาะกาลท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. .... นาส่งมาเพื่อพิจารณาแล้ว(ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑)
เนื่องจากพืน้ ทีท่ บั ซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยยังไม่สามารถหาข้อยุตริ ะหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ และยังไม่สามารถประมาณการได้วา่ จะต้องใช้เวลาเจรจาอีกนานเท่าไหร่ ย่อมแสดงให้
เห็นว่าผูถ้ อื ครองสิทธิทไ่ี ด้รบั สัมปทานในพืน้ ทีท่ บั ซ้อนก็ไม่ สามารถเข้าพื้นที่เพื่อ ผลิตปิ โตรเลียมได้จริง มาตัง้ แต่
เริม่ แรกทีไ่ ด้รบั สัมปทานจนผ่านมากว่า ๔ ทศวรรษ และยังคงมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ต่อไป เมื่อผนวกกับการที่
รัฐบาลไทยจะต้องแก้ไขข้อกังวลต่อวิกฤติการขาดแคลนปิโตรเลียมเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งต้องจัดหาปิ โตรเลียมใหม่
ควบคู่กบั การบริหารจัดการแหล่งปิ โตรเลียมเดิมทีส่ มั ปทานกาลังจะหมดอายุลงอยู่แล้ว เครือข่ายประชาชนปฏิรูป
พลังงานไทย (คปพ.) จึงเห็นว่าในวาระสาคัญเช่นนี้รฐั บาลไทยควรเปลี่ยนวิกฤติให้เป็ นโอกาสโดยนาเงื่อนไข
การจัดหาปิ โตรเลียมเพิ่มเติมมาสร้างอานาจต่อรองเพื่อแก้ไขปญั หาการเสียเปรียบรัฐจะได้ผลตอบแทนต่ า ใน
สัญญาสัมปทานไทยแลนด์ ๑ ทีล่ า้ สมัยได้
๔

เครื อ ข่ า ยประชาชนปฏิ รู ป พลั ง งานไทยจึ ง ได้ ก าหนดเงื่ อ นไขในบทเฉพาะกาล ท้ า ย
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ....ว่า หากผูท้ ถ่ี อื ครองสิทธิในพื้นที่ทบั ซ้อนในอ่าวไทยตัง้ แต่
ในอดีต ต้องการจะเข้าร่วมประมูลในแปลงปิ โตรเลียมใหม่ท่มี ีศกั ยภาพสูง หรือแปลงสัมปทานเดิมที่กาลังจะ
หมดอายุลงต้องยอมยกเลิกสัญญาสัมปทานในพื้นที่ทบั ซ้อนในอ่าวไทยเสียก่อนจึงจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการจัดหา
ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือว่ามีความเป็ นไปได้เพราะในปจั จุบนั แปลงสัมปทานใน
พื้นที่ทบั ซ้อนในอ่าวไทยก็ไม่ได้มีการผลิตจริงอยู่แล้ว ตราบใดที่ยงั ไม่มีข้อยุติระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทัง้ นี้เพื่อให้อานาจต่อรองกลับมาเป็ นของรัฐให้มากที่สุด เห็นควรให้จดั ประมูลเฉพาะ ๕ แปลง
ใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพในอ่าวไทยก่อนเป็ นลาดับแรก หลังจากนัน้ ก็ให้จดั ประมูลแปลงปิ โตรเลียมในแหล่งบงกชและ
เอราวัณที่จะหมดอายุในอีก ๖ - ๗ ปี ข้างหน้ าเป็ นลาดับ ต่อ ไป เพราะผู้ท่ไี ด้รบั สัม ปทานในแหล่ งบงกชและ
เอราวัณทีก่ าลังจะหมดอายุนนั ้ ต่างมีแปลงสัมปทานติดกับแปลงปิ โตรเลียม ๕ แปลงใหม่ดงั กล่าวทัง้ สิ้น จึงทา
ให้ได้เปรียบในทางธุรกิจมากกว่าผู้ประมูลรายอื่นอยู่แล้ว ย่อมต้องมีแรงจูงใจที่จะแก้สญ
ั ญามากกว่าที่จะทิ้ง
โอกาสอันสาคัญของกลุ่มธุรกิจของตนเอง
หากผู้รบั สัม ปทานเหล่านี้สละสิทธิ ์ไม่แก้ไ ขสัญญาสัม ปทานเดิม จะทาให้ไ ม่เพียงแต่สูญเสีย
โอกาสการเข้าร่วมประมูลใน ๕ แปลงใหม่ท่ตี ิดกับแปลงสัมปทานเดิมของตนเองเท่านัน้ จะเป็ น ผลทาให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประมูลแปลงปิโตรเลียมทีร่ ฐั จะต้องทยอยเสนอเปิ ดพื้นที่เพิม่ เติม ต่อจากนัน้ อีกหลายแปลง และ
รวมถึงการเปิ ดประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณในลาดับ สุดท้ายอีกด้วย การที่ผรู้ บั สัมปทานรายเดิม ไม่ยนิ ยอม
แก้ไขสัญญาจึงเท่ากับการสละสิทธิในการแสวงผลประโยชน์
แปลงปิโตรเลียมทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคตทัง้ หมดใน
์
ทุกแปลงของประเทศไทย การวางหมากเช่นนี้ย่อมจะเป็นผลทาให้อานาจต่อรองของรัฐสูงขึน้ ไปโดยปริยาย
ภายใต้โครงสร้างนี้ หากมีการแก้ไขสัญญาก็จะเป็ นความยิ นยอมของผู้รบั สัมปทานราย
เดิ มเพื่อแลกกับ "โอกาส" ที่จะมีสิทธิ์ ประมูลผลประโยชน์ ในอนาคตจากแหล่งปิ โตรเลียมไทยโดยสมัคร
ใจ หาใช่ เป็ นข้อ พิ พ าทที่ จ ะนาไปสู่ข้ อวิ ต กกังวลว่ าจะต้ องอาศัยกระบวนการจากอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ระหว่างประเทศแต่ประการใด อีกทัง้ การกาหนดเงื่อนไขการประมูลหรือไม่ประมูลของแปลงปิ โตรเลียม
ในแต่ ล ะประเทศไม่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งเหมื อ นหรื อ มี ม าตรฐานเหมื อ นกัน แต่ ป ระการใด ดัง นั ้น
ราชอาณาจักรไทยจึงย่อมทรงสิ ทธิ์ ที่จะวางเงื่อนไขวิ ธีการประมูลเพื่อสร้างความมั ่นคงแห่งชาติ มิให้เกิ ด
วิ กฤติ ทางพลังงานในอนาคตได้อย่างชอบธรรม
ทัง้ นี้ ห ากผู้ร ับ สัม ปทานรายเดิม หรือ นัก วิชาการที่ส นับ สนุ น ให้ผู้ร ับ สัมปทานรายเดิม ได้ร ับ
สัมปทานต่อไป แสดงความเห็นหรือแสดงท่าทีในช่วงเวลานี้ว่าข้อเสนอดังกล่าว ทาให้ขาดความเชื่อมันในการ
่
ลงทุนก็ดี ไม่มแี รงจูงใจก็ดี หรือเป็นไปไม่ได้กด็ ี ก็เพราะเงื่อนไขในปจั จุบนั ของผูร้ บั สัมปทานเดิมนัน้ มีความพึง
พอใจอยู่แล้วเมื่อ เปรียบเทียบกับเงื่อนไขใหม่ท่ไี ด้ผลตอบแทนน้ อยกว่า จึงย่อมแสดงความเห็นเพื่อที่จะไม่
๕

ต้องการเปลีย่ นแปลงใดๆ แต่เมื่อรัฐบาลตัดสินใจทีจ่ ะเลือกเส้นทางตามข้อเสนอนี้แล้ว ผูร้ บั สัมปทานจะต้องเลือก
ระหว่าง”รับ”หรือ “ไม่รบั ”ในเงื่อนไขใหม่วา่ สิง่ ใดจะเกิดผลดีหรือผลเสียทางธุรกิจของตนเองมากกว่ากัน
เพราะลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึน้ มาแล้วในการแก้ไขสัญญาสัมปทานเดิมของประเทศโบลิเวียกับ
บริษทั เอกชนทีร่ ฐั ได้ผลตอบแทนเพียงร้อยละ ๓๐ ของรายได้รวม ให้มาแก้ไขสัญญาสัมปทานเดิมเปลี่ยนมาใช้
ระบบจ้างผลิตทัง้ หมดโดยให้คิดต้นทุนที่แท้จริงแล้วรัฐเพิม่ กาไรให้ บริษัทเอกชนผู้รบั จ้างอีกร้อยละ ๒๐ ของ
ต้นทุนการผลิต อีกทัง้ รัฐยังได้เข้าร่วมถือหุ้น ในการจ้างผลิตด้วยอีกร้อยละ ๕๐ ผลปรากฏว่าทุกบริษทั ยินยอม
แก้ไขสัญญาทัง้ หมดโดยไม่มขี อ้ พิพาทหรือการฟ้องร้องใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ ๆ ทีก่ ่อนหน้านี้ ผูร้ บั สัมปทาน ข้าราชการ
และนักวิชาการที่สนับสนุ นบริษทั พลังงานเหล่านี้ ต่างให้ค วามเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็ นไปไม่ได้ จะ
เกิดผลเสียหายต่อประเทศอย่างรุนแรง ทาให้นกั ลงทุนขาดความเชือ่ มัน่ ฯลฯ แต่ด้วยเพราะรัฐบาลโบลิเวียนัน้ มี
ความหนักแน่นในการใช้อานาจต่อรองโดยอ้างถึงการต่อสัญญาสัมปทานที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภานัน้
ขัดต่อรัฐธรรมนู ญของโบลิเวีย และอานาจต่อรองที่ให้บริษทั เอกชนได้ตระหนักในความเสี่ยงที่จ ะเสียหายทาง
ธุรกิจหากมีการฟ้องร้องกันระหว่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลาอีกยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับการยอมแก้ไขสัญญา
ในวัน นี้ ดัง นัน้ ย่อ มแสดงให้เ ห็นว่า การแสดงความเห็นของกลุ่ม บริษัท ผู้ร ับสัม ปทานเดิม ข้า ราชการ หรือ
นักวิชาการทีส่ นับสนุนกลุ่มทุนพลังงาน ก่อนการเปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่ อาจเชือ่ ถือหรือให้น้ าหนักได้
๓. อาศัยจากการที่รฐั บาลเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) สังการเป็
่
น
ลาดับ ให้ ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บริ ษัท ปตท.สผ. จากัด (มหาชน) ดาเนิ นการแก้ไขสัญ ญา
สัมปทานเดิ มให้รฐั บาลสามารถเข้าไปในพื้นที่ และถ่ายโอนสิ ทธิ และทรัพย์สินการผลิ ต ปิ โตรเลี ยมให้
รัฐบาลก่อนล่ วงหน้ า ๕ ปี เพื่อเป็ นหลักประกันส าหรับ การรักษาก าลังการผลิ ต ในแหล่ ง บงกชให้ ไ ด้
ตามเดิ มประมาณ ๘๗๐ ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน โดยไม่มีผลเสียหายต่ อผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีให้กบั ผูร้ บั สัมปทานรายอื่นๆ ต่อไป
๔. หากเกิ ดกรณี ปัญหาใดๆ ที่ ทาให้ การดาเนิ นการดังกล่ าวข้างต้ นภายใต้ บทเฉพาะ
กาลของพระราชบัญญัติประกอบกิ จการปิ โตรเลียม พ.ศ..... ไม่ประสบความสาเร็จในการแก้ไขสัญญา
สัมปทานเดิ ม ก็ดี หรือไม่ประสบความสาเร็จในการประมูล แข่งขันการให้ ผลตอบแทนแก่รฐั สูงสุด ใน
ระบบแบ่งปั นผลผลิ ตทัง้ หมดก็ดี หรือไม่ประสบความสาเร็จในการประมูลแข่งขันให้ต้นทุนต่าที่สุดใน
การรับจ้างผลิ ตก็ดี รัฐบาลยังมีหลักประกันที่สาคัญอยู่อีก ๒ หน่ วยงาน คือ ปตท.สผ. หรือ กรมพลังงาน
ทหาร
ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ และกรมพลังงานทหารเป็นหน่วยงานราชการของรัฐบาลใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม มีไว้เพื่อความมันคงแห่
่
งรัฐ รัฐบาลจึงสามารถสังการให้
่
ปตท.สผ. หรือ กรมพลังงาน
ทหาร เป็น “หลักประกันทีส่ าคัญของรัฐ” เข้าดาเนินการรับจ้างผลิตจากแหล่งบงกชและเอราวัณ เพื่อให้การผลิต
เกิดขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง โดย ปตท.สผ. สามารถรับโอนพนักงานและลูกจ้างที่อยู่แหล่งผลิตปิ โตรเลียมเอราวัณ
๖

ของ เชฟรอน หรือกรมพลังงานทหารสามารถดาเนินการจ้างเหมาลูกจ้างหรือจ้างบุคลากรของ เชฟรอน ได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างของเชฟรอน ในแหล่งเอราวัณส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้ หมดเป็ นคน
ไทย วิ ธีการเช่นนี้ ย่อมเป็ น "หลักประกันในอนาคต" ว่าประเทศไทยจะไม่มีทางขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ
เมื่อหมดอายุสญ
ั ญาสัมปทาน และเป็ นการเพิ่ มอานาจต่ อรองให้ แก่รฐั บาลไทยในปั จจุบนั เพื่อให้ผ้รู บั
สัมปทานรายเดิ มยิ นยอมแก้ไขสัญญา อันนาไปสู่การประมูล เสนอผลตอบแทนแก่รฐั สูงสุดในระบบ
แบ่งปันผลผลิ ตได้ในที่สดุ
ทัง้ นี้ นายปิ ยะสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้
ถือหุ้นใหญ่ ของ บริษทั ปตท.สผ. (มหาชน) จากัด ได้ให้สมั ภาษณ์ความตอนหนึ่งในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า "หากรัฐพิ จารณาว่าก๊าซทัง้ สองแห่งในอ่าวไทย เมื่อหมดสัญญาลง
รัฐจะเป็ นเจ้าของ ๑๐๐% และประสงค์จะให้บริ ษทั ปตท.สผ. ที่เป็ นบริ ษทั ลูกของ ปตท. ซึ่งรัฐเป็ นเจ้าของ
ทางอ้อมเป็ นผู้ผลิ ตทัง้ หมดแทนที่เชฟรอน ปตท. ก็มีความยิ นดีเข้าไปดาเนิ นการ" ย่อมแสดงให้เห็นว่า
บริษทั ปตท.สผ. มีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็นหลักประกันในการรับจ้างผลิตได้อย่างชัดเจน
แต่เนื่องจาก ปตท.สผ. ไม่ใช่กจิ การของรัฐบาลไทย ๑๐๐% จึงขาดความชอบธรรมที่จะได้รบั
สิทธิในการผลิ
ตปิโตรเลียมในแหล่งปิโตรเลียมทีห่ มดอายุเป็นลาดับแรกโดยปราศจากการประมูล ซึ่งอาจนาไปสู่
์
ข้อครหาถึงความไม่โปร่งใสในการเสนอต้นทุนการผลิตเพื่อเอือ้ ประโยชน์ใ ห้กบั ผูถ้ อื หุ้นที่เป็ นเอกชนจานวนหนึ่ง
ของ ปตท.สผ. ได้ เพราะจากรายงานของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๔๔ พบว่า บริษทั เอกชนบางแห่งที่ดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในอ่าวไทยนัน้ มีต้นทุนการผลิตต่ า
กว่า ต้นทุ นที่รายงานโดย ปตท.สผ. มาโดยตลอด จึงไม่ สมควรที่จะให้สิทธิข์ าดในการผลิต ปิ โตรเลียมโดย
ปราศจากการประมูลตัง้ แต่เริม่ แรก หรือแม้สมมุตวิ า่ จะนา ปตท.สผ. กลับมาเป็ นกิจการของรัฐ ๑๐๐% ก็สมควร
จะต้องมีการทบทวนต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้จริงกับบริษทั เอกชนอื่นๆ ด้วย
แต่หากกรณีท่ี ปตท.สผ. ไม่สามารถนามาเป็นกิจการของรัฐได้ ๑๐๐% ให้ทนั เวลา รัฐบาลไทยก็
ยังมีกรมพลังงานทหารเป็นหลักประกันสุดท้ายของรัฐบาลทีม่ คี วามชอบธรรมในการเข้าดาเนินการผลิตในแหล่ง
ปิ โตรเลียมบงกชและเอราวัณเพื่อความมันคงแห่
่
งรัฐ อย่างไรก็ตามมีความจาเป็ นที่จะต้องควบคุมต้นทุนให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริง ด้วย คณะกรรมการบริหารกิจการปิ โตรเลียมจึงต้องกาหนด
งบประมาณและราคากลางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และหากกรมพลังงานทหารในฐานะหน่ วยงานของรัฐ
ด้วยกันเองสามารถดาเนินการภายใต้งบประมาณดังกล่าวได้แล้ว ก็จะจัดสรรให้งบประมาณกับกรมพลังงาน
ทหารไปดาเนินการผลิตปิ โตรเลียมเป็ น กรณีพเิ ศษเพื่อความมันคงแห่
่
งรัฐได้ทนั ที ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ถูก
บัญญัตเิ ป็นทางเลือกเอาไว้แล้วภายใต้ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการปิ โตรเลียม ของเครือข่ายประชาชน
ปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑.

๗

อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลประกาศให้ ปตท.สผ. หรือกรมพลังงานทหารเข้าดาเนินการผลิตใน
ฐานะผู้ร ับจ้า งผลิต ทัน ทีต งั ้ แต่ เริ่มแรก อาจท าให้เ ชฟรอนซึ่ง เป็ น ผู้ร ับสัมปทานรู้ ต ัวล่ วงหน้ า ว่า จะไม่ ม ีสิท ธิ ์
แม้กระทังเข้
่ าร่วมประมูลในระบบแบ่งปนั ผลผลิต ดังนัน้ การกาหนดนโยบายให้ ปตท.สผ. หรือกรมพลังงานทหาร
เข้าดาเนินการผลิตในฐานะผูร้ บั จ้างผลิตทันทีตงั ้ แต่เริม่ แรก อาจจะไม่เกิดแรงจูงใจให้เชฟรอนยอมแก้ไขสัญญา
สัมปทานทัง้ ทีก่ าลังจะหมดอายุลงหรือในพื้นที่ทบั ซ้อนทางทะเลระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชาได้ ด้ว ย
เหตุผลนี้ในทางกลยุทธ์แล้วจึงควรดารงสถานะภาพให้ ปตท.สผ. "เป็ นหลักประกันสาคัญ" และให้กรมพลังงาน
ทหาร “เป็นหลักประกันขัน้ สุดท้าย” เพื่อใช้เป็ นอานาจต่อรองของรัฐให้ เชฟรอนยินยอมแก้ไขสัญญา เพื่อเข้าสู่
การประมูลในระบบแบ่งปนั ผลผลิตต่อไป
นอกจากนี้เชฟรอนได้เคยแสดงความประสงค์แล้วว่า สามารถรับได้ทงั ้ รูปแบบสัมปทานและ
แบ่งปนั ผลผลิต แต่จากรายงานของคณะกรรมาธิการบางชุดของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทาให้ได้รบั ทราบข้อมูลว่า
เชฟรอนไม่ต้องการที่จะรับจ้างผลิตและได้ถอนตัวจากการจ้างผลิตในประเทศอื่นมาแล้ว ๒ แห่ง ย่อมแสดงให้
เห็นว่าหากรัฐบาลกาหนดให้มกี ารจ้างผลิตในแหล่ง ปิ โตรเลียมที่กาลังจะหมดอายุลงอย่างแหล่งเอราวัณซึ่งถือ
ครองโดยเชฟรอนอยู่นนั ้ อาจทาให้เชฟรอนไม่เกิดแรงจูงใจเพียงพอในการแก้ไขสัญญาเพราะไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางธุรกิจของเชฟรอนเอง อย่างไรก็ตามหากมีการประมูล แข่งขันผลตอบแทนแก่รฐั สูงสุด อย่างสมบูรณ์ใน
ระบบแบ่งปนั ผลผลิตโดยไม่ให้มกี ารหักต้นทุน รัฐก็อาจจะได้ผลตอบแทนแก่รฐั สูงสุดใกล้เคียงกับการจ้างผลิตที่
รัฐจ่ายเป็นปริมาณปิโตรเลียมได้อยู่ดี นอกจากนี้แนวทางการประมูลในระบบแบ่งปนั ผลผลิตก็จะทาให้ไม่ประสบ
กับปญั หาการขาดแรงจูงใจในการเพิ่ม ผลผลิต หรือการลงทุ นเพิ่ม ของผู้รบั สิทธิในการผลิต เพื่อรักษาระดับ
ปริมาณสารองปิ โตรเลียมดังที่ได้เกิดขึน้ มาแล้วในบางประเทศ ซึ่งเป็ นสาระสาคัญของการบริหารจัดการแปลง
สัมปทานทีก่ าลังจะหมดอายุลงนี้
หากดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว เชฟรอนไม่ยินยอมแก้ไขสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้น ทาง
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เห็นว่ารัฐบาลไทยย่อมมีความชอบธรรมทีจ่ ะดาเนินการขัน้ ต่อไป
ด้วยมาตรการขัน้ เด็ดขาดเพื่อรักษาความมันคงทางพลั
่
งงานทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยอย่าง
แน่นอน ซึ่งเมื่อถึงเวลานัน้ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จะเสนอมาตรการในลาดับถัดไปอีก
ครัง้ หนึ่ง
๕. เพื่ อ ให้ ก ารพึ่ ง พาพลัง งานปิ โตรเลี ย มเป็ นหลัก เปลี่ ย นไปสู่ ก ารพึ่ ง พาพลัง งาน
หมุนเวียนมากยิ่ งขึ้นโดยที่ประเทศไม่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ า และเพื่อแก้ไขนโยบายสนับสนุนให้ใช้
พลังงานหมุ นเวีย นในช่ วงที่ ผ่านมาของกระทรวงพลังงานซึ่ งพบว่ามีข้ อบกพร่องนานาประการ ไม่
สอดคล้องกับหลักความเป็ นธรรม ไม่เกิ ดการแข่งขัน อีกทัง้ เป็ นการใช้ดุลยพิ นิจส่วนบุคคลที่สนับสนุน
เทคโนโลยีอนั หนึ่ งอันใดอย่างไม่มีเหตุผลทางวิ ชาการรองรับที่สะท้อนความเป็ นจริ ง ทาให้ การพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนเป็ นไปอย่างล่าช้าและมีประสิ ทธิ ภาพตา่ กว่าที่ควรจะเป็ น
๘

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงใคร่ขอเสนอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีคาสัง่
กาหนดเป็นนโยบายให้กระทรวงพลังงานปรับปรุงนโยบายอุดหนุนราคาการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนทุกระบบให้
เท่ากันหมด และให้ยกเลิกกรอบจากัดหรือเป้าหมายการสนับสนุ นพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท เพื่อให้
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มตี ้นทุนถูกที่สุดได้รบั การพัฒนาอย่างเป็ นธรรมชาติและมีการแข่งขัน
ตามกลไกตลาดเสรีอย่างเต็ม ที่ โดยเสนอก าหนดให้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อ ไฟฟ้า(ADDER) ทุกระบบเริม่ ต้นจาก
๑.๕๐ บาทต่อหน่ วยไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ชัวโมง)
่
หรือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่ (Feed in Tariff) ทุกระบบต้อง
เท่ากัน ราคาดังกล่าวนี้จะไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไปแก่ผใู้ ช้ไฟฟ้า ยกเว้นในกรณีท่เี ทคโนโลยีดงั กล่าวนัน้
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากกว่าหรือมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ทัง้ นี้โดยคานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นสาคัญ
หากพิจารณาปจั จัยเชิง พื้นที่ ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงในการผลิต พลังงานหมุนเวียนเพื่อ
ทดแทนพลังงานปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เพียงแค่พลังงานจากชีวมวลอย่างเดียวก็สามารถ
ทดแทนพลังงานปิโตรเลียมได้ถงึ ๔๐,๐๐๐ เมกกะวัตต์ เทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติ ๘,๗๖๗ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน ใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไ ฟฟ้าสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
(PDP) และเพียงพอกับการใช้ไฟฟ้าของทัง้ ประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งพาการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ท่ี
จะส่งผลกระทบต่อความมันคงของชาติ
่
และสร้างความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อ มในระยะยาวอย่างรุนแรงอีกต่อไป
๖. เพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของประเทศชาติ และประชาชนในด้ า นพลัง งาน จึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้ องแก้ไขกฎหมายว่าด้ วยปิ โตรเลียม โดยมีเจตนารมณ์ ให้ การผลิ ตและจาหน่ ายปิ โตรเลี ยมมี
ความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็ นธรรมแก่ประชาชนในการใช้พลังงาน รวมทัง้ ทาให้เกิ ดความมันคงด้
่
าน
พลังงานของชาติ อย่างยังยื
่ นต่อไป
บัดนี้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้จดั ทาร่างพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการปิโตรเลียม พ.ศ.... (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑) ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของภาคประชาชน และสอดคล้อง
กับเอกสาร กรอบความเห็นร่วมปฏิรูประเทศไทยด้านพลังงาน จัดทาโดยสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใน
นามคณะท างานเตรีย มการปฏิรู ป เพื่อ คืน ความสุ ข ให้ค นในชาติ ของ คสช. และได้น าผลการศึก ษาของ
ั หาการบัง คับ ใช้ พระราชบัญ ญั ติ ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
คณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ ศึก ษาป ญ
พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมาประกอบเพื่อการพิจารณา
ร่า งกฎหมายฉบับ ใหม่ เ ป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ทัง้ นี้ ร่ างพระราชบัญ ญัติ การประกอบกิจการปิ โ ตรเลียม ของ
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้ยดึ หลักในการสร้างเสถียรภาพ ความมันคงทางพลั
่
งงานของ
ประเทศ และสร้างความมันใจแก่
่
นกั ลงทุนเป็นสาคัญ คือ
๖.๑ ให้ ย กเลิก พระราชบัญ ญัติปิ โ ตรเลีย ม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญ ญัติภ าษีเ งิน ได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมถึงยกเลิกพระราชบัญญัตสิ ่วนที่แก้ไขทุกฉบับ เพราะพระราชบัญญัตทิ งั ้ สองฉบับ
๙

นัน้ เป็ น กฎหมายที่มีร ากฐานในการเอื้อ ผลประโยชน์ แ ละสร้า งแรงจู ง ใจให้ก ับ กลุ่ ม ผู้ล งทุ น ส ารวจขุด เจาะ
ปิโตรเลียมในราชอาณาจักรไทยเป็นสาคัญ ให้ใช้พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. .... ทีจ่ ดั ทา
ใหม่โดยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ซึ่งให้ความสาคัญในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของชาติ
และประชาชนเป็นหลักบนความเป็นธรรมแก่ผลู้ งทุนตามสมควร อันครอบคลุมการบริหารจัดการปิ โตรเลียมทัง้
ระบบตัง้ แต่ตน้ น้ า(หมายถึง การสารวจและการผลิต) กลางน้ า(หมายถึง การขนส่งและเก็บรักษา โรงแยกก๊าซ
โรงกลันน
่ ้ ามัน) ไปจนถึงปลายน้ า(หมายถึง การจาหน่ ายให้แก่ประชาชน) เพื่อให้การทาธุรกิ จปิ โตรเลียมทุก
ขัน้ ตอนมีความพร้อมสาหรับการค้าระหว่างประเทศมากขึน้ สาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๖.๒ ให้ปิโตรเลียมเป็ นสมบัตขิ องชาติและของปวงชนชาวไทย ภายใต้หลักการบริหารที่เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสูงสุด จึงดาเนินการ
เปิ ด เผยข้อมู ลอย่ างโปร่ง ใส และเปิ ด โอกาสให้ภ าคประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การก ากับ
ตลอดจนการจัดการผลประโยชน์ของประเทศอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อให้มนใจได้
ั่
วา่ การจัดหาทรัพยากร
ปิ โตรเลียมจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็ นสาคัญ ต่างจากพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม พ.ศ.
๒๕๑๔ ทีก่ าหนดให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ จึงทาให้รฐั กลายเป็ นผูผ้ ูกขาดในการกาหนดนโยบายแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีทผ่ี า่ นมา
๖.๓ ในการผลิตปิโตรเลียมนอกเหนือจากการให้สมั ปทานแล้ว ยังได้เพิม่ รูปแบบของการแบ่งปนั
ผลผลิตและการจ้างผลิตอีกด้วย โดยมีกติกาและหลักเกณฑ์ในการทางานที่มคี วามรัดกุมมากขึน้ เพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจให้น้อยลง อีกทัง้ รัฐสามารถทีจ่ ะร่วมลงทุนกับผูร้ บั สิทธิในการผลิตปิโตรเลียมได้ ครอบคลุมถึงประโยชน์
ในความมันคงแห่
่
งรัฐ และปิ ดช่องโหว่ในทางธุรกิจที่ทาให้รฐั เสียผลประโยชน์ จากประสบการณ์ท่ผี ่านมาทัง้ ใน
อดีตและปจั จุบนั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญั หา
การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
นอกจากนี้ยงั สร้างบรรยากาศเปิดกว้างมากขึน้ ในการลงทุนเพื่อ ให้มกี ารแข่งขันโดยกลไกตลาด
เสรีอย่างเต็มทีอ่ ย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน โดยเทียบเคียงและอ้างอิงผลตอบแทนขันต
้ ่าบนฐานทางวิชาการและ
ความเป็นจริง รวมถึง ความยากง่ายทางธรณีวทิ ยา ศักยภาพในการผลิตปิ โตรเลียม อัตราการผลิตปิ โตรเลียม
ราคาปิโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลงไป อัตราผลตอบแทนแก่รฐั ของประเทศเพื่อนบ้ าน และอัตราผลตอบแทนของผู้
ลงทุน ฯลฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของรัฐบนความสมดุลของผลประโยชน์ทเ่ี ป็นธรรมของเอกชน
๑๐

๖.๔ ให้มกี ารจัดตัง้ บรรษัทปิ โตรเลียมแห่งชาติเพื่อดูแลจัดการผลประโยชน์ ของประเทศและ
ประชาชนในเรื่องปิ โตรเลียมอย่างเป็ นรูปธรรม โดยให้มกี ารยึดโยงจากภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคธุรกิจ
ภาควิชาชีพ และภาคประชาชน เพื่อทาให้เ กิดการถ่ วงดุล ตรวจสอบอย่ างโปร่ง ใสอย่างมีธรรมาภิบาลโดย
ปราศจากการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ และยังคงสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภ าพอย่ างมืออาชีพ ใน
มาตรฐานสากล
๖.๕ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้รบั ผลประโยชน์โดยตรงจากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เป็ น ไปตามความหมายของทรัพ ยากรปิ โ ตรเลีย มที่เ ป็ น ของชาติแ ละปวงชนชาวไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็ นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรปิ โตรเลียมที่ให้ประชาชนเป็ นผู้ใช้ก่อนในราคาที่
ถูกต้องและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดซึ่งทาให้ประชาชนเสียประโยชน์จากการแข่งขันในตลาดเสรี รวมไปถึง
ประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั จากการจัดสรรรายได้ทไ่ี ด้จากปิโตรเลียมอย่างทัวถึ
่ ง
๖.๖ จัด ให้มีร ะบบการดู แ ลเยีย วยาประชาชน ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการประกอบกิจ การ
ปิโตรเลียมทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพ สุขภาวะอนามัยของชุมชน และการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนอย่ า งเป็ น ธรรมและเป็ น รู ป ธรรมด้ว ยความรวดเร็ว ทัน ต่อ สถานการณ์ เพื่อ ยกระดับ การให้
ความสาคัญต่อประชาชนอย่างทีร่ ฐั ไม่เคยปฏิบตั มิ าก่อน
๖.๗ มีการกาหนดบทลงโทษสูง กว่า เดิม อย่ างชัดเจนครอบคลุม ถึง โทษทางแพ่ งและอาญา
ตลอดจนการยกเลิกสัญญาในการผลิตปิโตรเลียม ในขณะทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ นัน้ กาหนด
บทลงโทษต่ามากไม่สอดคล้องกับธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท ทาให้ผปู้ ระกอบการไม่มคี วาม
เกรงกลัวต่อการกระทาความผิด จึงทาให้รฐั สูญเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาล
อย่างไรก็ตามเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้สืบค้นและรับทราบเนื้อหา
รายละเอียดเพิม่ เติมว่า กระทรวงพลังงานได้เสนอร่างแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... และร่างแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบในหลักการไปแล้วตัง้ แต่เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยทีร่ ฐั บาลและกระทรวงพลังงานตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้เปิดเผยร่างแก้ไขกฎหมายทัง้ สองฉบับให้
ประชาชนและสื่อมวลชนได้รบั ทราบอย่างโปร่งใสแต่ประการใด แม้แต่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญั หาการ
บังคับใช้ พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติซ่งึ ยังไม่ได้สรุปผลการศึกษาในขณะนัน้ ก็มไิ ด้รบั ทราบแต่ประการใดเช่นกัน
ต่อมาเมื่อเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้รบั ทราบเนื้อหาและรายละเอีย ด
แล้ว (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๒, สิง่ ที่ส่งมาด้วย ๓, สิง่ ที่ส่งมาด้วย ๔, และสิง่ ที่ส่งมาด้วย ๕ ) จึงเกิดความห่วงใย
๑๑

เป็นอย่างยิง่ ในเนื้อหาดังกล่าว และขอคัดค้านร่างแก้ไขกฎหมายทัง้ สองฉบับทีน่ าเสนอโดยกระทรวงพลังงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
๑. ร่าง พระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงพลังงาน และให้
ความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีนัน้ มีบทบัญญัติเปิ ดให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใช้ดุลยพินิ จตาม
อาเภอใจ โดยไร้หลักเกณฑ์ท่จี ะใช้ระบบสัมปทาน หรือ ระบบแบ่งปนั ผลผลิตก็ได้ อาจทาให้เกิดการใช้ดุลยพินิจ
หรือการต่อรองผลประโยชน์ ส่วนตน หรือความไม่โปร่งใสได้ง่าย นอกจากนี้ยงั ไม่มหี ลักประกันใดๆ ในร่าง
กฎหมายดังกล่ า วที่จ ะให้เ กิด การประมูล แข่งขัน เพื่อ ให้ป ระเทศได้ร ับ ประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่ง ไม่ สอดคล้อ งกับ
เจตนารมณ์ของประชาชนที่ประสงค์จะให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม อีกทัง้ ยังไม่เป็ นไปตามผล
การศึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญั หาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ทัง้ นี้ นางพวงทิ พย์ ศิ ล ปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ จดั แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ความตอนหนึ่งอ้างว่า
“การบริ หารจัดการที่จะนามาใช้ไม่ว่าจะเป็ นระบบสัมปทานหรือทาสัญญาแบ่งปั นผลผลิ ต
(PSC) ขอยืนยันว่าทัง้ สองทางเลือกไม่สามารถเจรจาโดยไม่เปิ ดเผยได้ เพราะต้ องเปิ ดเผยผ่านการออก
ประกาศเชิ ญชวนรอบใหม่ เพื่อให้เกิ ดการแข่งขันยื่นข้อเสนอที่ดีที่สดุ และต้องไม่ตา่ กว่าผลประโยชน์ ขนั ้
ตา่ ตามที่กาหนดในกฎหมาย ซึ่งระบบนี้ มีความโปร่งใสและเป็ นธรรมต่ อประชาชนอย่างแท้จริ ง และที่
สาคัญ อานาจในการตัดสิ นใจสุดท้ ายในการให้ สิทธิ์ เอกชนสารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยมเป็ นของคณะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เห็นว่าความโปร่งใสนัน้ ไม่ได้อยู่แค่การสร้างภาพ
ว่ามีการประกาศเชิญชวน เพื่อให้เกิดการแข่งขันยื่น “ข้อเสนอ”ทีด่ ที ส่ี ุด แต่ตอ้ งทาให้เกิดการแข่งขัน เสรีได้จริง
ในทางปฏิบตั ิ และต้องการให้ “ผลตอบแทนแก่รฐั สูงสุด” ด้วยวิธีการแข่งขัน โดยปราศจากการใช้ดุลพินิจ
ส่วนตัวหรือคณะบุคคลใดๆด้วยการให้คะแนน ซึ่งตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาประชาชนชาวไทยทัง้ ประเทศไม่เคย
ได้เห็นและได้ทราบวิธแี ละหลักเกณฑ์การเลือกผูไ้ ด้รบั สัมปทาน ตลอดจนไม่เคยทราบถึงการเจรจาตกลงกัน
ตลอดจนเงื่อนไขการลงนามสัญญาตลอดระยะเวลา ๔๔ ปีทผ่ี า่ นมาอีกด้วย
นอกจากนี้ การเปิ ดแปลงสัม ปทานจานวนแปลงมากๆ ในแต่ ล ะครัง้ เพียงพอหรือเกิ น
พอที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การจัด สรรในหมู่ ผ้รู ับ สัม ปทานโดยไม่ ต้ อ งมี ก ารแข่ ง ขัน ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ ก ารเปิ ด
สัมปทานที่ ผ่านมาจึงไม่เคยมีการแข่งขันกันได้จริ งตามที่กล่าวอ้างแม้แต่ ครัง้ เดียว และไม่สามารถจะ
ยืนยันได้ว่าหลังการแก้ไขกฎหมายโดยร่างของกระทรวงพลังงานจะเกิ ดการแข่งขันได้จริ ง ซึ่งต่ างจาก
๑๒

ร่างพระราชบัญญัติ การประกอบกิ จการปิ โตรเลียม พ.ศ..... ของเครือข่ายประชาชนปฏิ รูปพลังงานไทย
(คปพ.) ที่ กาหนดจานวนแปลงปิ โตรเลี ยมในแต่ ละรอบให้ น้อยกว่าจานวนผู้เข้าแข่งขัน และกาหนด
จานวนผู้เข้าแข่งขันขัน้ ต่าในการประมูลในแต่ ละแปลงและในแต่ ล ะรอบ เพื่อป้ องกันการสมยอมหรือ
จัดสรรแปลงปิ โตรเลียมเพื่อหลี กเลี่ยงการประมูลแข่งขันที่ แท้ จริ ง ซึ่ งข้อเสนอของภาคประชาชนนี้ ก ็
สอดคล้ องกับผลการศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ การวิ สามัญ ศึ ก ษาปั ญ หาการบังคับใช้ พ ระราชบัญ ญัติ
ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงิ นได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
นอกจากนี้จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เมื่อคราวการเปิ ดสัมปทานปิ โตรเลียมรอบที่ ๒๐ เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ได้เคยมีเหตุการณ์ทน่ี าไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัยว่าไม่มคี วามโปร่งใสเพียงพอ เช่น
กรณีการเจรจาปรับแก้ไขให้ผทู้ เ่ี สนอรับสัมปทานมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในรอบการเจรจาโดยไม่มกี าร
แข่งขัน
กรณีการเจรจาปรับแก้ไขย้ายรายการ โดยไม่เปลีย่ นแปลงจานวนเงินโดยรวมแต่เป็ นผลทาให้ผู้
เสนอเข้า รับ สัม ปทานมีค ะแนนเพิ่ มขึ้น และเปลี่ย นจากตกคุ ณ สมบัติก ลายเป็ น ผ่านคุ ณ สมบัติและได้แ ปลง
สัมปทานในทีส่ ุด
กรณีทเ่ี ดิมผูร้ บั สัมปทานไม่มกี ารกรอกผลประโยชน์พเิ ศษจึงไม่มคี ะแนนในหมวดดังกล่าว แต่
กลับมีการเจรจาเพิม่ ภายหลังด้วยจานวนเงินเพียงประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาททาให้ได้คะแนนเต็มในส่วนดังกล่าว
กรณีมีขอ้ สังเกตว่าผลตอบแทนพิเศษบางรายใส่ประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท กลับได้ค ะแนน
๑๘.๕ จากคะแนนเต็ม ๒๐ แต่บางรายใส่ผลตอบแทนพิเศษประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาทกลับได้คะแนนเต็ม ๒๐
กรณีทเ่ี ข้าร่วมประมูลบางรายเพิง่ จดทะเบียน ๒ เดือนเศษ ภายหลังจากประกาศเชิญชวนเข้า
ร่วมเสนอการสัมปทานและได้เป็นผูร้ บั สัมปทาน
กรณีมีบริษัททุนจดทะเบีย น ๑๐ ล้า นบาท และ ๑ ล้านบาท ซึ่งต่ ามากแต่ ก ลับมีสิทธิไ์ ด้ร ับ
สัมปทานทีม่ มี ูลค่ามหาศาล
กรณี ต ัว อย่ า งข้ า งต้ น นี้ จึ ง เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ ช ัด ว่ า การแก้ ไ ขกฎหมายปิ โตรเลี ย มของ
กระทรวงพลังงาน ไม่มีหลักประกันว่าจะมีการประมูล แข่งขันที่ โปร่งใสและเป็ นธรรมต่ อประชาชนได้
จริ ง และหากมีการให้ เอกชนผู้ที่ต้องการผลิ ต ปิ โตรเลี ยมเลื อกได้ว่าจะใช้ระบบสัมปทานหรือแบ่งปั น
ผลผลิ ต ก็ไ ด้ ก็เป็ นการใช้ ดุล พิ นิจในการพิ จารณาอี กอยู่ดี เพราะในระบบแบ่ง ปั นผลผลิ ต และระบบ
๑๓

สัม ปทานนั ้น มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งสิ้ น เชิ ง ทัง้ ในเรื่ อ งกรรมสิ ท ธิ์ และการแบ่ ง ผลผลิ ต จากปริ ม าณ
ปิ โตรเลียมหรือแบ่งจากรายได้ ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งก็ไม่ใช่การบริ หารจัดการที่โปร่งใส
แต่ประการใด
๒. ร่าง พระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่าง พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ทีเ่ สนอโดยกระทรวงพลังงาน ไม่ได้สร้างอานาจต่อรองในทางยุทธศาสตร์ให้แก่
ประเทศชาติเพิม่ สูงขึน้ แต่ประการใด มีแต่การสร้างอานาจต่อรองให้กบั เฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่มที่เปิ ดช่องให้ใช้
ดุลพินิจในการปิดห้องเจรจาทีละรายโดยปราศจากการประมูลแข่งขันอย่างโปร่งใส ซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ร้ายแรง อันอาจนาไปสู่การทุจริตฉ้ อราษฎร์บงั หลวงสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง
มหาศาล กฎหมายทัง้ สองฉบับซึ่ง นาเสนอโดยกระทรวงพลังงานจึง แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เมื่อเทียบกับร่าง
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการปิ โตรเลียม ที่จดั ทาขึน้ โดยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
อันคานึงถึงการเพิม่ อานาจต่อรองของประเทศชาติเป็นยุทธศาสตร์สาคัญ
๓. ในร่างกฎหมายดังกล่าวเปิดโอกาสให้อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติใช้ดุลพินิจโดยปราศจาก
การควบคุมตรวจสอบในการกาหนดวิธกี ารสาหรับการยื่นข้อเสนอ และตกลงทาสัญญาซึ่งเป็ นสาระสาคัญของ
ระบบสัญญาการแบ่งปนั ผลผลิตปิ โตรเลียมอันมีมูลค่าเป็ นตัวเงินสูงมากในระดับหมื่นล้านบาทจนถึงหลายแสน
ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้มกี ารใช้ดุลพินิจเพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษได้
๔. ร่าง พระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงพลังงาน ใน
มาตรา ๕๓/๔ (๒) ซึ่งบัญญัตวิ ่า “ให้ผ้รู บั สัญญาใช้อตั ราร้อยละ ๕๐ ของผลผลิ ตรวมของปิ โตรเลียม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการหักค่าใช้จ่ายสาหรับการประกอบกิ จการปิ โตรเลียม” นัน้
การให้ผรู้ บั สัญญาหักค่าใช้จ่ายได้ตายตัวถึงร้อยละ ๕๐ ของผลผลิตปิโตรเลียมตลอดอายุสญ
ั ญา
โดยมิได้กาหนดระยะเวลาการหักค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบตามต้นทุนที่แท้จริง บทบัญญัตดิ งั กล่าวทาให้รฐั
สูญเสียรายได้ท่พี ึงได้ และอาจจะได้รบั ความเสียหายอย่างรุนแรง เพราะเป็ นการกาหนดสัดส่วนในการหัก
ค่าใช้จ่ายของผู้รบั สัญญาสูงเกินความเป็ นจริงในตลาดอย่างมากในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นผลทาให้ผู้รบั สัญญา
ทัง้ หมดจะได้รบั ผลประโยชน์สูงเกินควร
ต่อมาในชัน้ การพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ (ตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย ๓) ย่อมแสดงให้เห็นว่าร่างของกระทรวงพลังงานซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรีนนั ้ น่ าจะ
มีเจตนาทีส่ ร้างปญั หาดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นจริง โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กาหนดใหม่ เป็นมาตรา ๕๓/๔ (๒)
(ก) ซึ่งปรับปรุงแก้ไขเป็น

๑๔

“ให้ ผ้รู บั สัญ ญาแบ่งปั นผลผลิ ต หักค่ าใช้ จ่ายสาหรับ การประกอบกิ จการในแต่ ล ะปี ได้
เฉพาะรายจ่ายเท่าที่จ่ายจริ งตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ จากอธิ บดีตามมาตรา ๕๓/๕
แต่ทงั ้ นี้ ต้องไม่เกิ นร้อยละ ๕๐ ของผลผลิ ตรวมของปิ โตรเลียม”
แม้ร่างแก้ไขของคณะกรรมการกฤษฎีกาในมาตรา ๕๓/๕ จะกาหนดรายจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ใน
ระบบแบ่งปนั ผลผลิต ต้องเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณสาหรับกิจการปิ โตรเลียมในแต่ละปี เพื่อให้ อธิ บดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั กิ ่อนเริ่มกิจการปิ โตรเลียมนัน้ เครือข่ายประชาชนปฏิรูป
พลังงานไทย (คปพ.) เห็นว่ากรณีดงั กล่าวไม่สามารถเป็ นที่ไว้วางใจได้ เพราะมีขา้ ราชการบางส่วนในระดับ
สาคัญของคณะกรรมการต่างเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจปิโตรเลียมในรูปแบบของบริษทั จากัด (มหาชน) ที่เน้น
การแสวงหาผลกาไรสูงสุดด้วย เมื่อผลประกอบการของบริษทั จากัด (มหาชน) เหล่านัน้ มีกาไรมากขึน้ กรรมการ
ก็ย่อมได้รบั ผลตอบแทนมากขึน้ ไปด้วย ดังนัน้ เมื่อมีบุคคลเหล่านี้เป็ นบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการกาหนดรายจ่าย
จริงให้กบั ผูร้ บั สิทธิในการผลิ
ตปิโตรเลียม ผูร้ บั สิทธิในการผลิ
ตปิโตรเลียมนัน้ ก็ย่อมมีจานวนไม่น้อยที่เป็ นกิจการ
์
์
รัฐวิสาหกิจทีต่ นเองได้รบั ประโยชน์อยู่ดว้ ย จึงถือเป็นการดาเนิ นการที่ขดั กันแห่งผลประโยชน์ ขัดหลักธรรมาภิ
บาลและการบริหารจัดการทีด่ ี
ทัง้ นี้ตามที่ นางพวงทิ พย์ ศิ ลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ได้ จดั แถลงข่าวเมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ความตอนหนึ่งเกีย่ วกับระบบสัญญาแบ่งปนั ผลผลิตว่า
“ข้อเท็จจริ งในเรื่องดังกล่าวคือกาหนดให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้จริ ง โดยไม่เกิ นร้อยละ
๕๐ ของผลผลิ ตรวมปิ โตรเลียม (คานวณจากการขายหรือจาหน่ ายปิ โตรเลียมทัง้ หมด)”
ข้อความทีก่ ล่าวว่า “คานวณจากการขายหรือจาหน่ ายปิ โตรเลียมทัง้ หมด” หลักการนี้จะทา
ให้สงิ่ ทีค่ วรจะเป็นคือการแบ่งปนั ผลผลิตแทนจะคิดจากปริมาณปิ โตรเลียมที่ผลิตได้แล้วแบ่งให้รฐั ทันที ณ ปาก
หลุม เพื่อให้รฐั ไปบริหารปิโตรเลียมทีไ่ ด้มา กลับกลายเป็ นว่าต้ องรอให้ คานวณจากการขายหรือจาหน่ าย
ปิ โตรเลี ยมโดยเอกชนผู้ร บั สัญ ญาแบ่ งปั นผลผลิ ต เสี ย ก่อ น เปิ ดช่อ งท าให้ผู้ร ับสัญญาแบ่ งป นั ผลผลิต
สามารถขายให้บริษทั ในเครือในราคาทีต่ ่ากว่าปกติ เพื่อทาให้การขายหรือจาหน่ ายปิ โตรเลียมต่ ากว่าความเป็ น
จริงไปด้วย เป็ นผลที่ทาให้การคานวณย้อนกลับ มาเพื่อแบ่งส่วนแบ่งให้รฐั น้อยลงกว่าความเป็ นจริง การสร้าง
ระบบแบ่งปนั ผลผลิตเช่นนี้จงึ ไม่ต่างจากข้อบกพร่องของระบบสัมปทานที่อาพรางภายใต้ช่อื ของระบบแบ่งปนั
ผลผลิตเท่านัน้ ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่รฐั ได้จริง
นอกจากนี้ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวยังมิได้คานึงถึงสัดส่วนต้นทุนของผูร้ บั สัญญาซึ่งลดลงแปร
ผันจากมูลค่าปิ โตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น และมิได้คานึงถึงสัดส่วนต้นทุนของผู้รบั สัญญาซึ่งลดลงจากปริมาณ
ผลผลิตปิโตรเลียมทีไ่ ด้มากกว่าทีค่ าดการณ์ ตลอดจนยังมีความแตกต่างจากระบบแบ่งปนั ผลผลิตของประเทศ
๑๕

เพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งได้กาหนดการหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงโดยกาหนดเพดานสูงสุดที่อนุ ญาตให้หกั
ค่าใช้จ่ายได้ อันแสดงถึงการรักษาผลประโยชน์ ของประเทศชาติของตนมากกว่าร่างกฎหมายของกระทรวง
พลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
๕. ในร่างมาตรา ๕๓/๔ (๓) ของพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ซึ่งจัดทาโดย
กระทรวงพลัง งาน บัญ ญัติเ นื้ อ หาว่า “ให้ถือ ว่า ส่ ว นที่เ หลือ ของผลผลิต รวมของปิ โ ตรเลีย มหลัง จากช าระ
ค่าภาคหลวงจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม และหักเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับประกอบ
กิจการปิโตรเลียมในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมแล้ว เป็ นปิ โตรเลียมส่วนที่เป็ นกาไร
และให้แบ่งแก่ผรู้ บั สัญญาในจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐”
ร่างมาตราดังกล่าวเปิดโอกาสให้สามารถใช้ดุลพินจิ เพื่อกาหนด อัตราการชาระค่าภาคหลวง หรือ
ส่วนแบ่งผูใ้ ห้รบั สัญญา โดยใช้คาว่า “ไม่น้อยกว่า” ร้อยละ ๑๐ ก็ดี หรือ “ไม่เกิ นกว่า” ร้อยละ ๕๐ ก็ดี ซึ่งอาจมี
การต่อรองในอัตราเท่าใดก็ได้โดยไม่มหี ลักเกณฑ์ หากเป็ นกรณีท่ไี ม่มีการประกวดราคา และผูม้ ีอานาจเกิด
ความคิดทีท่ ุจริต ก็จะเกิดการใช้ดุลพินิจอันมิชอบด้วยหลัก “นิตริ ฐั ” และ “นิตธิ รรม” อีกทัง้ อาจก่อให้เกิดการเอื้อ
ประโยชน์ แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่ผรู้ บั สัญญา ซึ่งเป็ นช่องโหว่ของกฎหมายอันจะนาไปสู่ การทุจริตฉ้ อ
ราษฎร์บงั หลวงได้
ในขณะที่ มาตรา ๔ ของร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....ซึ่งจัดทา
โดยกระทรวงพลังงาน บัญญัตเิ นื้อหาว่า “บริษทั มีหน้าทีเ่ สียภาษีเงินได้เป็ นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราร้อย
ละ ๒๐ ของกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากกิจการปิโตรเลียม” นัน้
บทบัญญัตทิ งั ้ สองมาตรานี้ เป็นการอนุญาตให้ผรู้ บั สัญญา สามารถนาค่าภาคหลวง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ทีน่ าส่งไปแล้ว และค่าใช้จ่ายสาหรับประกอบกิจการไม่เกินร้อยละ ๕๐ ให้นามารวมกันเพื่อหักออก
จากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมทัง้ หมดก่อนมีการแบ่งปนั ผลผลิตให้แก่รฐั ส่งผลให้ผรู้ บั สัญญาสามารถได้รบั ส่วน
แบ่งสูงสุดถึงร้อยละ ๗๐ ของผลผลิตปิโตรเลียมรวมทัง้ หมด ซึ่งรัฐจะได้ผลตอบแทนจานวนน้อยมากไม่แตกต่าง
หรืออาจต่ ากว่าระบบสัมปทานที่ผ่านมา ส่งผลให้ราชอาณาจักรไทยได้ผลตอบแทนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในระบบ
แบ่งปนั ผลผลิตของประเทศเพื่อนบ้าน
ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการปิ โตรเลียม ฉบับใหม่ ของเครือข่ายประชาชน
ปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) นัน้ มีการใช้ระบบแบ่งปนั ผลผลิต โดยประมูลแข่งขันการเสนอผลตอบแทนแก่รฐั
สูงสุดจากผลผลิตรวมโดยมิให้มกี ารหักต้นทุนใดๆ ทัง้ สิน้ เพื่อป้องกันมิให้มกี ารสร้างต้นทุนเทียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เกินความเป็นจริงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตภายหลังจากดาเนินการผลิตปิโตรเลียมแล้ว โดยอัตราผลตอบแทนขัน้ ต่ า
สาหรับใช้ป ระมู ล นัน้ ได้อ้า งอิง เทีย บเคียงจากมาตรฐานประเทศเพื่อ นบ้าน อ้างอิง จากความยากง่า ยทาง
๑๖

ธรณีวทิ ยา อ้างอิงศักยภาพของปริมาณปิ โตรเลียมในแต่ละภูมิภ าคของประเทศ และยังมีอตั ราผลตอบแทน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการผลิตปิ โตรเลียมได้มากกว่าที่ค าดการณ์ แบบขัน้ บันได อีกทัง้ ยังมีผลตอบแทนแก่ร ัฐ
เพิ่มเติมในกรณีท่รี าคาปิ โตรเลียมปรับเพิ่มสูงขึ้น แบบขัน้ บันได ซึ่งจะเป็ นผลทาให้ ร่างพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม ฉบับใหม่ ของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ให้ผลตอบแทนแก่รฐั
สูงกว่า เป็นธรรมกว่า และมีความเหมาะสมกว่าร่างพระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานอย่างสิน้ เชิง
๖. การร่างกฎหมายทัง้ สองฉบับของกระทรวงพลังงานดังกล่าวข้างต้น อาจทาให้ประชาชนเกิด
ความเคลือ บแคลงสงสัย ว่ า มี เ จตนาที่แ ท้จ ริง เพื่อ ก าหนดผลประโยชน์ ข องผู้ร ับ สัญ ญาให้ไ ด้ เ ปรีย บเหนื อ
ผลประโยชน์ของรัฐหรือไม่ เพราะมีลกั ษณะเดียวกับการให้สมั ปทานทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ร่าง
กฎหมายดังกล่า วตามมาตรา ๓ ของทัง้ สองฉบับ อาจมีเจตนาปิ ด บังซ่ อนเร้นวิธีการที่แท้จ ริงในการจัดหา
ปิ โตรเลียม โดยมีการใช้คาว่า “สัญญาเพื่อสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียม” แทนคาว่า “สัมปทาน” ทัง้ นี้เพื่ออา
พรางวิธกี ารจัดหาปิโตรเลียมด้วยการให้ ”สัมปทาน” ดังจะเห็นได้วา่ ในบางมาตราก็ยงั คงมีคาว่า “สัมปทาน” อยู่
ในร่างกฎหมายแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวเช่นเดิม
สาหรับ ค าว่า “สัญ ญาแบ่ งป นั ผลผลิต” ในร่า งกฎหมายดังกล่ าวของกระทรวงพลังงาน เมื่อ
พิจารณาแล้วก็จะพบว่าวิธกี ารแบ่งปนั ผลผลิตมีการกาหนดสัดส่วนผลประโยชน์ทร่ี ฐั จะได้รบั ในอัตราต่าคล้ายคลึง
กับผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากวิธสี มั ปทานทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั อยู่ดี การแก้ไขกฎหมายของกระทรวงพลังงานจึงไม่ได้ทา
ให้ทาให้รฐั ได้รบั ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื ๆเพิม่ มากขึน้ แต่ประการใด
๗. ตามมาตรา ๕๓/๔ (๔) ของพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย
กระทรวงพลังงาน บัญญัตเิ นื้อหาว่า “สัญญาแบ่งปนั ผลผลิตจะมีอายุไม่เกิน ๓๙ ปี ” ระยะเวลาในสัญญาที่มอี ายุ
ที่ค ราวเดียวกันนานถึง ๓๙ ปี นัน้ ถือเป็ นระยะเวลาการให้สญ
ั ญาในคราวเดียวกัน ที่ยาวกว่าสัญญาในระบบ
สัมปทานทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั และยาวนานทีส่ ุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ของราชอาณาจักรไทย ทาให้
ราชอาณาจักรไทยต้องผูกพันสัญญากับเอกชนในแปลงปิโตรเลียมซึ่งเป็นมรดกทรัพยากรของชาติอย่างยาวนาน
เกินความจาเป็น
๘. ตามมาตรา ๕๓/๔ (๘) ของพระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ซึ่งบัญญัตไิ ว้ว่า
“ข้อ พิ พ าทหรื อ ข้ อขัด แย้ ง ใดๆซึ่ ง เกิ ด จากหรื อ เกี่ ยวเนื่ องกับ สัญ ญา ซึ่ ง ไม่ส ามารถตกลงกัน ได้ โ ดย
ฉันทมิ ต ร ให้ดาเนิ นการระงับโดยอนุ ญาโตตุล าการ ตามวิ ธีการที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับ UNCITRAL
วิ นิจฉัยตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย และคานึ งถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศ สถานที่พิจารณาให้
อยู่ในกรุงเทพมหานครและภาษาที่ใช้ให้เป็ นภาษาไทย” นัน้
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หลักการในมาตรานี้ทก่ี าหนดให้มกี ารระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็ นวิธกี ารสาหรับ
การระงับข้อพิพาทที่คู่สญ
ั ญามีฐานะเท่าเทียมกันตามหลักความเสมอภาค อันเป็ นหลักการสาคัญตา มหลัก
กฎหมายเอกชน และกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะถือหลักการว่า การที่รฐั กับรัฐมีขอ้ พิพาทระหว่างกัน รัฐมี
ฐานะความเป็นรัฐเท่าเทียมกัน จึงสามารถใช้การระงับข้อพิพาทโดยวิธกี ารอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้
แต่การสัญญาเพื่อสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียม และ สัญญาแบ่งปนั ผลผลิต รวมทัง้ การให้
สัมปทานตามร่างพระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... มีลกั ษณะเป็ นการให้สญ
ั ญากันระหว่างรัฐ ซึ่ง
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะกับเอกชนซึ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในการประกอบกิจการทางธุรกิจอันเป็ น
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล สัญญาตามร่างพระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียมดังกล่าวข้างต้น จึงไม่อาจนาหลักการระงับข้อ
พิพาท ด้วยวิธกี ารทางอนุญาโตตุลาการ อันเป็นหลักการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สญ
ั ญาซึ่งมีฐานะเท่าเทียมกัน
และเป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน มาใช้กบั สัญญาดังกล่าวได้
สัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็ นสัญญาของรัฐ ซึ่งในทางวิชาการเรียกว่า “สัญญาทางปกครอง” ซึ่ง
เป็นการใช้อานาจรัฐในการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะเหนือสิทธิของเอกชนในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล
รัฐจึงย่อมมีเอกสิทธิเหนือสัญญาดังกล่าว เพื่อสามารถคุ้มครองประโยชน์ ส่วนรวมได้ โดยหลักการตามหลัก
กฎหมายมหาชน รัฐจึงสามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญญารวมทัง้ ยกเลิกสัญญาเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
โดยมิตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากเอกชนผูร้ บั สัญญาก็ได้ ดังนัน้ เมื่อสัญญาตามกฎหมายดังกล่าวมิใช่เป็ นสัญญา
ในฐานะเอกชนที่เ ท่ า กัน หรือ เป็ น สัญ ญาระหว่ า งรัฐ กับ รัฐ การน าหลัก อนุ ญ าโตตุ ล าการ UNCITRAL
(คณะกรรมธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ แห่งสหประชาชาติ) มาใช้ตามกฎหมายฉบับนี้ จึงเป็ น
การสละเอกสิทธิของรัฐในการคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะ เพื่อความมันคงด้
่
านพลังงานและเศรษฐกิจชาติ
เท่ากับราชอาณาจักรไทยลดตัวลงไปมีฐานะเท่ากับเอกชน(ตามหลักกฎหมายเอกชน) หรือเป็ นการยกฐานะ
เอกชนให้มฐี านะเท่ากับราชอาณาจักรไทย (ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ) การสละเอกสิทธิเช่นนี้ เท่ากับ
เป็นการสละอานาจอธิปไตยของรัฐ
หลักการเกี่ยวกับการนาอนุ ญาโตตุ ลาการ มาระงับข้อ พิพาทในสัญญาทางปกครอง ได้ถู ก
ทบทวนโดยคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล นายอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่องการทา
สัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน)จากกรณีเรื่องสัญญาสัมปทานทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย โดยมีมติให้ทบทวนการใช้วธิ อี นุญาโตตุลาการมาใช้กบั สัญญาภาครัฐ มาแล้ว
ทัง้ นี้ UNCITRALที่กระทรวงพลังงานได้อ้างถึงในการแก้ไข ของพระราชบัญญัติปิโตรเลีย ม
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... นัน้ ในความเป็นจริงแล้ว UNCITRAL เดิมมีสมาชิกสูงสุดถึง ๖๐ ประเทศ แต่ในปจั จุบนั ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประเทศทีไ่ ม่ต่ออายุถงึ ๓๔ ประเทศ เท่ากับว่าประเทศเหล่านัน้ ต่างไม่ได้ยอมรับหลักการของ
UNCITRAL ในการค้ า ระหว่ า งประเทศที่เ กิด ขึ้น อีก ต่ อ ไป นอกจากนี้ ย ัง มีป ระเทศที่มิไ ด้ น าหลัก การ
อนุญาโตตุลาการมาใช้กบั สัญญาภาครัฐก็ล้วนแต่เป็ นประเทศพัฒนาและเป็ นประชาธิปไตยในระดับชัน้ นาของ
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โลกในหลายประเทศ เช่ น ฝรัง่ เศส อัง กฤษ ซาอุ ดิ อ าระเบี ย รัส เซี ย ยู เ ครน เวเนซู เ อล่ า ฯลฯ ดัง นั ้น
ราชอาณาจักรไทยจึงไม่จาเป็นต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการใช้อนุญาโตตุลาการตามมาตราดังกล่าวแต่ประการ
ใด
แม้ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้มกี ารปรับปรุงแก้ ไขร่างกฎหมายของกระทรวงพลัง งาน
ด้วยการปรับเปลีย่ นเป็นข้อความว่า
“มาตรา ๕๓/๘ ข้อพิ พาทหรือขัดแย้งใดๆ ซึ่งเกิ ดจากหรือเกี่ยวเนื่ องกับสัญ ญาแบ่งปั น
ผลผลิ ต ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ ดาเนิ นการระงับโดยวิ ธีการเช่ นเดี ยวกับการระงับข้อพิ พาทที่
เกี่ ยวกับสัม ปทานตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ ง และให้ น าความในมาตรา ๕๓ วรรคสองมาใช้ บงั คับ
อนุโลม” ซึ่งเนื้ อหาสาระไม่ต่างจากที่กระทรวงพลังงาร่างมาแต่ประการใด
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กฎหมายทัง้ สองฉบับ ทีเ่ สนอโดยกระทรวงพลังงาน
และได้ ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นัน้ ยัง ไม่ ส ามารถรัก ษา
ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนได้ อีกทัง้ ยังมีช่องโหว่อย่างมากมายซึ่ง เปิ ดโอกาสให้มกี ารใช้
ดุลพินิจได้อย่างมากในหลายมาตรา ซึ่งอาจทาให้เกิดความสุ่มเสีย่ งทีจ่ ะทาให้เกิดการทุจริตฉ้อราษฎร์บงั หลวงได้
อย่างมหาศาล เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงขอคัดค้านร่างกฎหมายทัง้ สองฉบับทีป่ ระชาชน
ไม่ได้มสี ่วนร่วมแต่ประการใด
และขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ถอนร่างพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ
..... และร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ของกระทรวงพลังงาน ทัง้ ๒ ฉบับ ออก
จากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และขอให้ท่านได้พจิ ารณาจัดให้มกี าร
ทาประชาพิจารณ์ เพื่อเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการปิ โตรเลียม พ.ศ. .... ของเครือข่าย
ประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) กับ ร่างกฎหมายปิโตรเลียมทัง้ ๒ ฉบับของกระทรวงพลังงาน เพื่อนาร่าง
กฎหมายทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน ให้เ ป็ นกฎหมายของรัฐ บาลเสนอต่ อสมาชิกสภานิติบ ัญ ญัติแ ห่ งชาติให้ค วามเห็นชอบตราเป็ น
พระราชบัญญัตติ ่อไป
ขอแสดงความนับถือ
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
ติดต่อประสานงาน : นายปานเทพ พัวพงษ์พนั ธ์
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๐๑-๘๙๔๕ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๑๗๐๘
อีเมล์ parnthep.p@gmail.com

๑๙

