สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

คำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง คณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ว่า
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นการ
กระทำ�ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่
๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คณะราษฎรไทยแห่งชาติ โดยนายสมคิด หอมเนตร นายศรีสุวรรณ จรรยา และนายพลภาขุน  
เศรษฐญาบดี (ผู้ร้อง) อ้างว่ามีประชาชนจ�ำนวนมากคัดค้านการเปิดสัมปทานให้สิทธิส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ ของกระทรวงพลังงานในประเด็นความไม่โปร่งใสของระบบสัมปทาน
อันมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากทรัพยากรปิโตรเลียม จนกระทั่งที่ประชุมร่วม
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้เลื่อนการพิจารณาการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม
รอบที่ ๒๑ ออกไปก่อน โดยให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทำ� การศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้จัดท�ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเสียก่อน ซึ่งต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ ศึกษาปัญหาดังกล่าว โดยมีกำ� หนดเวลาศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
คือภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่ปรากฏว่าในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงพลังงาน
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เอง เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยไม่รอผลจากการศึกษา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และน�ำเข้าสูก่ ารพิจารณา
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ โดยคราวประชุมเมือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย แม้ประชาชนได้ออกมา
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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คำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

แสดงตนร่วมลงชือ่ หน้ารัฐสภาและยืน่ หนังสือมอบแก่ตวั แทนรัฐสภา (ทีถ่ กู คือ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ)
โดยยืนยันให้ถอนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับออกจากการพิจารณาก็ตาม
ผูร้ อ้ งอ้างว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ งั้ สองฉบับดังกล่าวเป็นการกระท�ำทีแ่ สดงถึงเจตนา
ในการละเลยการแก้ไขปัญหาของพระราชบัญญัตทิ งั้ สองฉบับ อันอาจน�ำไปสูก่ ารทุจริตฉ้อราษฎร์บงั หลวง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ�ำ และเป็นการขัดต่อมติของที่ประชุม
ร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อีกทั้งยังขัดกับรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นการกระท�ำ
ที่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนั้น เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยังเป็นภัยร้ายแรงต่อชาติ น�ำไปสู่
การฉ้อราษฎร์บังหลวงเพราะไม่แก้ไขปัญหาผลประโยชน์รั่วไหลจากระบบสัมปทานส่งผลให้รัฐ
ขาดรายได้ในการน�ำมาใช้ประโยชน์แก่ชาติและประชาชนและมีทมี่ าขัดต่อกฎหมายโดยขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ (๒)
มาตรา ๕๘ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๗ วรรคสองและวรรคสาม
และมาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการการเมือง
และข้าราชการประจ�ำใช้ดุลพินิจโดยขาดความชอบธรรมเพราะขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายกรัฐมนตรี เพื่อให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณานั้น เป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่รักษา
ประโยชน์สว่ นรวมของชนชาวไทย เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบและส่อให้เกิดการทุจริต ไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๔ ดังนั้น ความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๗๐
และส่งผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
นอกจากนี้ ผู้ร้องยังอ้างว่าเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เครือข่ายประชาชน โดยนายธีระชัย
ภูวนาถนรานุบาล ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ
ทัง้ สองฉบับ และให้ดำ� เนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘
แต่นายกรัฐมนตรีไม่ด�ำเนินการ ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
		 (๑) ขอให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนและ
ให้ระงับการน�ำไปใช้ระหว่างรับค�ำร้องไว้พจิ ารณาไต่สวน และให้มผี ลระงับในการเปิดประมูลส�ำรวจ
ผลิตปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ ไว้ก่อนจนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุด
		 (๒) ขอให้วนิ จิ ฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
		ค�ำร้องนี้ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัตวิ า่ “บุคคลซึง่ ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่า
การกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยว่ากระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ผี่ า่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
เป็นการกระท�ำทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ อันเป็น
กรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ
ความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติแล้ว ซึง่ ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติกระบวนการร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�ำหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เสนอความเห็นดังกล่าว
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย หรือ
ให้นายกรัฐมนตรีส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�ำร้องดังกล่าว
โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้
และเมื่อมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
๓. ผลค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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คำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐
ายนพุพุททธศัธศักกราช
ราช๒๕๖๐
๒๕๖๐
๖/๒๕๖๐ วัวันนทีที่ ๗่ ๗มิมิถถุนุนายน

คำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และนางสาวรสนา โตสิตระกูล (ผู้ร้อง) ขอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ น ิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นการกระทำ�ที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่
๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
นายปานเทพ  พัวพงษ์พนั ธ์ และนางสาวรสนา  โตสิตระกูล (ผูร้ อ้ ง) อ้างว่าตนได้รบั ความเดือดร้อน
เสียหายเพราะถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพด้วยเหตุแห่งการกระท�ำของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี (ผูถ้ กู ร้อง) ในการตราร่างพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีมติเสียง
ข้างมากเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ต่อมาส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาได้มหี นังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้นำ� ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่คำ� นึงถึง
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ท�ำให้
ผู้ร้องทั้งสองต้องเสื่อมเสียสิทธิที่จะได้เสนอความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ในวาระทีส่ องและวาระทีส่ าม  และลงมติโดยเสียงข้างมากเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย
และเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มหี นังสือถึงส่วนราชการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท�ำและเสนอกฎหมายตามมาตรา ๗๗ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ต่อมาวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๐ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มหี นังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

เสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ผู้ร้องอ้างว่าร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ
ในขั้นตอนที่ ๓ คือขั้นตอนการตรากฎหมาย โดยจะเริ่มเมื่อนายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และสิ้นสุดขั้นตอนนี้
หากพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ดังนั้น ก่อนวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถือว่าอยู่ในฐานะ
เป็ น ร่ า งกฎหมายและเป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มิ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง จึงเป็นการกระท�ำโดยไม่ชอบ
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของประชาชน โดยมาตรา ๗๗ วรรคสอง ได้ก�ำหนดเงื่อนไขเวลา
ในกระบวนการจัดท�ำกฎหมายไว้ว่าจะต้องท�ำก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ ซึ่งนอกจากจะต้อง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว
ยังต้องน�ำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นนั้ มาประกอบการพิจารณาในทุกขัน้ ตอนด้วย
โดยเหตุผลดังกล่าว การกระท�ำนับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมาจนถึงเวลาน�ำขึ้น
ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วนั้ น ประชาชนได้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ
ในการแสดงความคิดเห็น เสียสิทธิในการรับทราบผล และไม่มีการน�ำผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและการวิเคราะห์นั้นมาประกอบการพิจารณาก่อนตรากฎหมาย การด�ำเนินการ
ตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง นอกจากนี้ การที่คณะรัฐมนตรีมิได้ให้ความส�ำคัญแก่การรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งตามมาตรา ๗๗ และการที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ก ารลงมติ
วาระที่ ส องและวาระที่ ส ามให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นการประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการกระท�ำที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมตามรัฐธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
		(๑) “การกระท�ำ” ของผู้ถูกร้องกับพวกในการน�ำร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๕
		 (๒) การพิจารณาลงมติเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในร่างพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม อันเป็นการลงมติทไี่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
		 (๓) ร่างพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๔ (๑) (๓) และ (๔)
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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คำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐
่ ๗มิมิถถุนุนายน
ายนพุพุททธศัธศักกราช
ราช๒๕๖๐
๒๕๖๐
๖/๒๕๖๐ วัวันนทีที่ ๗

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
		 ค�ำร้องนี้ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัตวิ า่ “บุคคลซึง่ ถูกละเมิด
สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ คุ ้ ม ครองไว้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยว่า กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ผี่ า่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
เป็นการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่
อันเป็นกรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ล้ ว ซึ่ ง ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติ
กระบวนการร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�ำหนดให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เสนอ
ความเห็นดังกล่าวต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย หรือให้นายกรัฐมนตรีส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ผู้ร้องจึงไม่อาจ
ยื่นค�ำร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ได้ และเมื่อมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
๓. ผลค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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