เครือข่ายประชาชนปกป้ องประเทศ สภาธรรมาภิบาล สภาเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง พรรคพลังงาน
ไทย
หมู่

ถ.บางนา-ตราดกม. ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วันที

เรือง

สค พ.ศ. 2556

ขอให้พจิ ารณายกเลิก บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ

กราบเรียน ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้าพเจ้า นายวิวฒั น์ชยั กุลมาตย์ พท.รัฐเขต แจ้งจํารัส พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี อยู่บ้าน
เลขที
086 –

หมู่

ถ.บางนา-ตราดกม. ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์

สภาธรรมาภิบาล และเครือข่าย ประชาชนปกป้ องประเทศ พรรคพลัง งานไทย

ขอร้องเรียนต่อ ศาลรัฐะรรมนูญ ในกรณีการใช้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ในบริหาร ราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ทีมีป ัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ตามอํานาจหน้าทีของ ศาลรัฐธรรมนูญ

บทบัญญัตทิ มีี ป ัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีดงั ต่อไปนี
๑ พระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม พศ๒๕๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๕

มาตรา๘๔ มาตรา

๙๙ ทีกําหนดเรืององค์ประกอบของคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึงเป้ นเจ้าหน้าทีรัฐทังหมด ในการอนุมตั ใิ ห้
สัมปทาน การต่ออายุสมั ปทาน การลดค่าภาคหลวง การกําหนด สัดส่วนมูลค่าภาคหลวง มีปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกรณี ย์ สิ ทธิ ในการมีส่วนร่วม ในกระบวนการ พิ จารณาของเจ้าหน้าที
ของรัฐ และสิทธิชุมชนในการได้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติของประเทศ
ล้วนไม่เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 มาตรา 58 (การมีส่วนร่วมในนโยบายทีมีผลกระทบต่อ
การดําเนิ นชิ วิตของตน)

มาตรา 66 (บุคคลซึงรวมกันเป็นชุมชน ย่อมมี สิทธิ และมีสว่ นร่วมในการ
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และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา ๖๗ ( สิทธิของบุคคลทีจะมีสว่ นร่วมกับรัฐ

จัดการ

และชุมชน และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 85 (4) ต้องให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึงการให้สมั ปทาน การขยายอายุสมั ปทาน การลดค่าภาคหลวง ฯลฯ ล้วนตัดขาดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ทังทีควรภาคประชาชน รวมทังชุมชนในพืนที เข้าไปมีส่วนร่วม ในการตัดสิ นใจ และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลย์
๒ พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พศ ๒๕๑๔ มาตรา ๔ มาตรา ๙ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา๗๖
การบริหารราชการทีขัด หลักธรรมาภิบาลความโปร่งใส ตรวจสอบได้
รัฐธรรมนูญ ๗๘ (๔)

ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีเป็น แนวทางในการปฏิบตั ริ าชการ

(๕) จัดระบบงานราชการ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน
แต่ในพรบ.ปิโตรเลียม ห้ามประชาชนและบุคคลอืนๆเข้าไปในเขตสัมปทาน และขาดการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบปริมาณนํามันดิบทีขุดจากแหล่งสัมปทาน
มม ๔ .๙การอนุญาติ เฉพาะเจ้าพนักงานทีแต่งตังเข้าพืนทีแหล่งสัมปทาน ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสํารวจปริ มาณการขุดเจาะขาดควมโปร่งใส่
มาตรา ๑๓ สิทธิในการถือสัมปทานไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๑๔ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวง ฯ รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี
และให้มอี าํ นาจแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าทีและออกกฎกระทรวง
(๑)กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสํารวจ ผลิต และอนุรกั ษ์ปิโตรเลียม
(๒) กําหนดเขตปลอดภัยและเครืองหมายในบริเวณทีมีสงติ
ิ ดตังและกลอุปกรณ์ทใช้
ี ในการสํารวจ
และผลิตปิโตรเลียม
(๓) กําหนดวิธกี ารให้ความคุม้ ครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
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(๔) กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ี
(๕) กําหนดกิจการอืนเพือปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๗๖ ผูร้ บั สัมปทานต้องรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียมต่อกรมทรัพยากรธรณีตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกรมทรัพยากรธรณีกาํ หนด รายงานตามวรรคหนึ งให้ถือเป็ นความลับและมิ ให้
เปิ ดเผยจนกว่าพ้นสองปี นับแต่วนั ที สัมปทาน สินอายุหรือถูกเพิกถอนแล้วแต่กรณี
ทังสีมาตรา ล้วนตัดขาดจากการตรวจสอบปริมาณนํามันทีขุดเจาะได้จากภาคสังคม นับเป็นความไม่โปร่งใส
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และไม่สามารถเอาผิดได้ ซึงขัดกับรัฐธรรมนูญ

ข. มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกรณียท์ มีี ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ขัดรัฐรรมนูญมาตรา ๒๗๙ ขัดหลักการ
ของกฎหมายมหาชน

และ อนุสญ
ั ญา สหประชาชาติ ว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United

Nations Convention against Corruption) ได้แก่
ข.๑พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิ สาหกิ จ (ฉบับที ๕) พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้เพิ ม
“(๙) ไม่เป็นผูด้ าํ รงตําแหน่งใดในนิตบิ ุคคลทีรัฐวิสาหกิจนันเป็นผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่คณะกรรมการของ
รัฐวิ สาหกิ จนันมอบหมายให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการหรือดํารงตําแหน่ งอืนในนิ ติบคุ คลทีรัฐวิ สาหกิ จ
นันเป็ นผู้ถือหุ้น”
ข.๒ พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิ สาหกิ จ (ฉบับที ๖) พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้เพิมความต่อไปนีเป็น (๑๐) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
“(๑๐) ไม่เป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิตบิ ุคคลซึงเป็นผูร้ บั
สัมปทาน ผูร้ ่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกียวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน เว้นแต่เป็ นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้บริ หาร โดยการมอบหมายของรัฐวิ สาหกิ จนัน”
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ข.๓ รัฐธรรมนูญมาตรา มาตรา 255 วรรคหกมาตรา ๒๕๕
พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอืนของรัฐในทํานองเดียวกัน
เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการอัยการ
ซึงบทบัญญัตนิ ีทําให้อยั การหลายท่านไปนังเป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในหลายหน่วยงาน ทังยังได้
ผลประโยชน์ ในรูปของเงินโบนัส มากน้อยตามกําไรบริษทั ทีตนเองเป็นกรรมการ ซึงเป็นการทําหน้าทีทีมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ดังนันบทบัญญัตใิ นมาตรา นีขัดเจตนารมย์รฐั ธรรมนูญมาตรา ๒๗๙ ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าทีรัฐ และการ
ห้ามมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ของเจ้าหน้าทีรัฐ และขัดเจตนารมย์ของอนุสญ
ั ญา สหประชาชาติ ว่าด้วย การ
ต่อต้านการทุจริต ทีไทยเป็นสมาชิก แล้ว หรือไม่ เช่น
กรณีของนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ทได้
ี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจทังหมด 4 แห่ง
แต่ จากกรณีทเกิ
ี ดขึนทําให้ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 (สสร.50) ได้ให้ขอ้ สังเกตไว้ดงั นีว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 กําหนดให้
องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีอสิ ระในปฏิบตั หิ น้าทีในฐานะอัยการของแผ่นดิน (ยกฐานะจากการ
เป็นส่วนราชการ) อีกทังต้องการให้พนักงานอัยการปฏิบตั หิ น้าทีโดยไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน จึงห้ามมิให้
พนักงานอัยการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอืนใด โดยเฉพาะการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจนัน ถ้า
กรรมการหรือผูบ้ ริหารรัฐวิสาหกิจกระทําผิดกฎหมาย หน่วยตรวจสอบหรือผูม้ หี น้าทีตามกฎหมายก็ตอ้ งเสนอ
เรืองผ่านสํานักงานอัยการเพือพิจารณาฟ้ องร้องผูก้ ระทําผิด ต่อศาล ถ้าหากพนักงานอัยการเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจซึงเป็นผูร้ ่วมกระทําผิดเสียเอง จะไม่ฟ้ องร้องเอาผิดกับตัวเอง
TPD ยังได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า บุคคลทีได้รบั ค่าตอบแทนรวมสูงสุด จากการเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง ประจําปี 2554 คือ นายไกรฤทธิ นิลคูหา ซึงในขณะนันดํารงตําแหน่งเป็น อธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ก็ยงั เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ได้ค่าตอบแทนรวม 2,720,000.00 บาท รองลงมา คือ นายวัชรกิติ วัชโรทัย และนางเบญจา หลุยเจริญ
ซึงเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้ค่าตอบแทนรวม 2,700,000.00 บาท และ
นายสุรพล นิตไิ กรพจน์ ซึงเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้ค่าตอบแทนรวม
2,680,000.00 บาท
ข.๔ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๑๐๒ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บงั คับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าทีของรัฐ ซึงหน่วยงานของ
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รัฐทีมี อํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด
มอบหมายให้ปฏิบตั ิ หน้าทีในบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัดทีหน่วยงานของรัฐถือหุน้ หรือเข้าร่วมทุน
ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๙ เนืองจากเมือเจ้าหน้าทีรัฐไปเป็นกรรมการในบริษทั เอกชนทีมีหน่วยงานของรัฐ
ถือหุน้ จะพยายามทํากําไรสูงสุดเพือให้ตนเองได้รบั โบนัสตามผลประกอบการของกําไร เช่น นายพรชัย รุจ ิ
ประภา เป็นกรรมการบอร์ด กฟฝ ไปเป็นประธานคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิงทีกฟฝ.ถือหุน้
49 % แต่ขายไฟฟ้ าแพงให้กฟฝ. เพือตนเองได้โบนัส จากกําไรของบริษทั แต่ประชาชนทังประเทศต้องแบก
รับค่าไฟฟ้ าแพง หรือนายคุรุจติ นาครทรรพ กรรมการบอร์ดกฟฝ ไปเป็นประธานคณะกรรมการของบริษทั
ผลิตกระแสไฟฟ้ า EGCO ขายไฟฟ้ าแพงให้ กฟฝ ซึงจะส่งภาระแก่ประชาชนทังประเทศ แต่บริษทั EGCO
กลับทํากําไรเพิมขึนกว่าเท่าตัว และ ประธานได้ผลประโยชน์ตามกําไรของบริษทั ในรูปโบนัส

การเปิ ดช่องกฎหมายให้เจ้าหน้ าทีของรัฐเป็ นกรรมการในบริ ษทั ธุรกิจพลังงานทีไม่ใช่รฐั วิ สาหกิ จได้
เบียประชุม
ชือ - นามสกุล

โบนัส

กรรมการฯ
(รวมเบียราย
เดือน)

นายณอคุณ สิทธิพงศ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
นายสุรพล นิตไิ กรพจน์
อดีตอธิการบดี มธ.

เบียประชุม
กรรมการฯ

รวมค่าเบียประชุม

เฉพาะเรือง

รวม
ค่าตอบแทน

๒,๗๕๓,๒๐๗.๐

๒,๒๒๓,๒๘๗.๖๗

๔๓๙,๙๑๙.๓๕

๙๐,๐๐๐.๐๐

๕๒๙,๙๑๙.๓๕

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๘๐,๐๐๐.๐๐

๕๔,๐๐๐.๐๐

๗๓๔,๐๐๐.๐๐

๒,๗๓๔,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๖,๐๐๐.๐๐

๘๘๖,๐๐๐.๐๐

๒,๘๘๖,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๐๐,๐๐๐.๐๐

–

๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๒

นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรมวังผูใ้ หญ่ สํานัก
พระราชวัง
นางเบญจา หลุยเจริญ
อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต
นายไกรฤทธิ นิลคูหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๒๐,๐๐๐.๐๐

๕๗,๕๐๐.๐๐

๗๗๗,๕๐๐.๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๗๗๗,๕๐๐.๐
๐
5

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
อัยการสูงสุด
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขา (สศช.)
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์
ผูช้ ่วย ผอ AIS

๒,๒๒๙,๙๘๙.๗

๑,๔๐๒,๗๓๙.๗๓

๖๒๑,๐๐๐.๐๐

๒๐๖,๒๕๐.๐๐

๘๒๗,๒๕๐.๐๐

๔๔๙,๓๑๕.๐๗

๑๓๕,๓๒๒.๕๘

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๕๐,๓๒๒.๕๘

๕๙๙,๖๓๗.๖๕

๔๔๙,๓๑๕.๐๗

๑๔๐,๓๒๒.๕๘

๒๔,๐๐๐.๐๐

๑๖๔,๓๒๒.๕๘

๖๑๓,๖๓๗.๖๕

๔๔๙,๓๑๕.๐๗

๑๗๐,๓๒๒.๕๘

๖๐,๐๐๐.๐๐

๒๓๐,๓๒๒.๕๘

๖๗๙,๖๓๗.๖๕

๓๗๒,๖๐๒.๗๔

๑๒๖,๗๗๔.๑๙

–

๑๒๖,๗๗๔.๑๙

๔๙๙,๓๗๖.๙๓

๓๑๗,๘๐๘.๒๒

๙๗,๐๐๐.๐๐

–

๙๗,๐๐๐.๐๐

๔๑๔,๘๐๘.๒๒

๓๑๗,๘๐๘.๒๒

๙๗,๐๐๐.๐๐

–

๙๗,๐๐๐.๐๐

๔๑๔,๘๐๘.๒๒

๒๐๒,๗๓๙.๗๒

๕๖,๐๐๐.๐๐

–

๕๖,๐๐๐.๐๐

๒๕๘,๗๓๙.๗๒

๔๙,๓๑๕.๐๗

๘,๗๐๙.๖๘

–

๘,๗๐๙.๖๘

๕๘,๐๒๔.๗๕

๖๑๙,๑๗๘.๐๘

๒๑๑,๐๐๐.๐๐

๔๘,๐๐๐.๐๐

๒๕๙,๐๐๐.๐๐

๘๗๘,๑๗๘.๐๘

๑๔,๘๕๓,๔๒๔.๖

๔,๙๐๓,๓๗๐.

๖

๙๖

๗๔๐,๗๕๐.๐๐

๕,๖๔๔,๑๒๐.๙๖

๓

นายไกรฤทธิ อุชุกานนท์
ชัย
กรุงไทย
นายจิตรพงษ์ กว้างสุข
สถิต ประธานกรรมการ
บริษทั PTTPI
นายมนตรี โสตางกูร

พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต
เตรียมทหาร รุ่น๑๐
พลเอก พฤณฑ์ สุวรรณทัต
เตรียมทหาร รุ่น ๑๐
นายสีหศักดิ พวงเกตุ แก้ว
ปลัด ประทรวง ต่างประเทศ
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)
รวมทังสิน

๒๐,๔๙๗,๕๔๕.๖
๒

ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔ ทีมา : แบบ ๕๖-๑ บมจ. ปตท. ปี ๒๕๕๔หน่วย : บาท
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๑๓ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธี ฟ้ องศาลรัฐธรรมนูญ ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา
ค. ขัดรัฐธรรมนูญ ในกรณียก์ ารใช้สทิ ธิในการฟ้ องศาลต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๐ ๗๑
ค .1 พ.ร.บ.จัดตังศาลปกครอง และวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 42 ผูใ้ ดได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลียงได้
อันเนืองจากการกระทําหรือการงดเว้น การกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐหรือมีขอ้
โต้แย้ง เกียวกับสัญญาทางปกครอง ….. ผูน้ นมี
ั สทิ ธิ ฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
ขัดแย้งเจตนารมย์ รัฐธรรมนูญ มาตรา 60, 71
ค.2 ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 28 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้บุคคลผูม้ ี อํานาจฟ้ องคดีอาญาต่อ
ศาลไว้ คือ 1 พนักงานอัยการ และ 2 ผูเ้ สียหาย

ดังนัน ภาคประชาชนจึงใคร่ขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โปรดพิจารณาไต่สวน
ข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต่อไป

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี

Email: kamolpanch@gmail.com,
thai9lee@gmail.com

ผูป้ ระสานงาน เครือข่ายฯ

โทร 0863671004 0890164450 แฟกซ์
027637722

7

