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จุลนิติ

นางพิมลพัชร์  อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

เรื่อง คณะร�ษฎรไทยแห่งช�ติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัย
ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ม�ตร� ๒๑๓ ว่�
ร่�งพระร�ชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่�งพระร�ชบัญญัติภ�ษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ เป็นก�ร
กระทำ�ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ หรือไม่

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
	 	 คณะราษฎรไทยแห่งชาติ	 โดยนายสมคิด	หอมเนตร	นายศรีสุวรรณ	จรรยา	และนายพลภาขุน		
เศรษฐญาบดี	 (ผู้ร้อง)	 อ้างว่ามีประชาชนจ�านวนมากคัดค้านการเปิดสัมปทานให้สิทธิส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมรอบที่	 ๒๑	 ของกระทรวงพลังงานในประเด็นความไม่โปร่งใสของระบบสัมปทาน
อันมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากทรัพยากรปิโตรเลียม	 จนกระทั่งที่ประชุมร่วม
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ได้ให้เลื่อนการพิจารณาการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม
รอบที	่๒๑	ออกไปก่อน	โดยให้สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ�าการศกึษาปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิ
ปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 และให้จัดท�า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเสียก่อน	ซึ่งต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติต้ัง
คณะกรรมาธกิารวสิามัญเพือ่ศกึษาปัญหาดงักล่าว โดยมกี�าหนดเวลาศกึษาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั
คอืภายในวนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่ปรากฏว่าในวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงพลังงาน
ได้เสนอร่างพระราชบัญญตัปิิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัภิาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีจ่ดัท�าขึน้เอง เข้าสูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตร ีโดยไม่รอผลจากการศกึษา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และพระราชบัญญัตภิาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานติิบญัญัติแห่งชาติ และน�าเข้าสูก่ารพจิารณา
ของสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิโดยคราวประชมุเมือ่วนัท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐ สภานติบิญัญัตแิห่งชาติ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... โดยมมีตเิห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	แม้ประชาชนได้ออกมา
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จุลนิติ

แสดงตนร่วมลงช่ือหน้ารฐัสภาและยืน่หนังสอืมอบแก่ตวัแทนรฐัสภา	(ทีถ่กูคอื	สภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ)	
โดยยืนยันให้ถอนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับออกจากการพิจารณาก็ตาม
	 	 ผู้ร้องอ้างว่าการพจิารณาร่างพระราชบัญญตัทิัง้สองฉบบัดงักล่าวเป็นการกระท�าทีแ่สดงถงึเจตนา
ในการละเลยการแก้ไขปัญหาของพระราชบญัญตัท้ัิงสองฉบบั	อนัอาจน�าไปสูก่ารทจุรติฉ้อราษฎร์บงัหลวง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ�า	และเป็นการขัดต่อมติของที่ประชุม
ร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 อีกทั้งยังขัดกับรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	
และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	พ.ศ.	๒๕๑๔	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จึงเป็นการกระท�า
ที่ขัดต่อกฎหมาย	นอกจากนั้น เน้ือหาของร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญตัภิาษีเงินได้ปิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ยังเป็นภัยร้ายแรงต่อชาต ิน�าไปสู่
การฉ้อราษฎร์บังหลวงเพราะไม่แก้ไขปัญหาผลประโยชน์รั่วไหลจากระบบสัมปทานส่งผลให้รัฐ
ขาดรายได้ในการน�ามาใช้ประโยชน์แก่ชาตแิละประชาชนและมท่ีีมาขดัต่อกฎหมายโดยขดัหรอืแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๕๗ (๒) 
มาตรา ๕๘ วรรคหนึง่และวรรคสอง มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๗ วรรคสองและวรรคสาม
และมาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) นอกจากนี้	ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการการเมือง
และข้าราชการประจ�าใช้ดุลพินิจโดยขาดความชอบธรรมเพราะขัดต่อหลักธรรมาภิบาล	และการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายกรัฐมนตรี เพื่อให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณานั้น เป็นการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่รักษา
ประโยชน์ส่วนรวมของชนชาวไทย เป็นการปฏิบติัหน้าทีโ่ดยมชิอบและส่อให้เกิดการทุจรติ ไม่ปฏบิตัิ
ตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีและไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรมส�าหรบัผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงและเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามทีบั่ญญัติในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๔	ดังน้ัน	ความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา	๑๗๐
และส่งผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต�าแหน่ง
	 	 นอกจากนี้	 ผู้ร้องยังอ้างว่าเมื่อวันที่	๗	 เมษายน	๒๕๖๐	 เครือข่ายประชาชน	 โดยนายธีระชัย	
ภูวนาถนรานุบาล	 ได้ย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ
ทัง้สองฉบบั	และให้ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๔๘
แต่นายกรัฐมนตรีไม่ด�าเนินการ	ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
  (๑) ขอให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนและ
ให้ระงับการน�าไปใช้ระหว่างรับค�าร้องไว้พจิารณาไต่สวน และให้มผีลระงบัในการเปิดประมูลส�ารวจ
ผลิตปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ ไว้ก่อนจนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุด
  (๒)  ขอให้วนิจิฉยัความเป็นรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรแีละของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน
ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  ค�าร้องนี้ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๒๑๓	บญัญตัว่ิา	“บคุคลซึง่ถูกละเมดิ 
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�าวินิจฉัยว่า 
การกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่บัญญัติไว ้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
	 	 พิจารณาแล้วเหน็ว่า	ตามค�าร้องและเอกสารประกอบค�าร้องเป็นกรณทีีผู่ร้้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวินจิฉยัว่ากระบวนการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิีผ่่านการพจิารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
เป็นการกระท�าทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	หรอืไม่	อนัเป็น
กรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิล้ว	ซึง่ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติกระบวนการร้องขอให้ศาล 
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�าหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เสนอความเห็นดังกล่าว
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย หรือ 
ให้นายกรัฐมนตรีส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�าร้องดังกล่าว
โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้ 
และเมื่อมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว	ค�าขออื่นย่อมเป็นอันตกไป

๓. ผลค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐
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เรื่อง  น�ยป�นเทพ  พัวพงษ์พันธ์ และน�งส�วรสน�  โตสิตระกูล (ผู้ร้อง) ขอให้
ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ม�ตร� ๒๑๓ ว่� ร่�งพระร�ชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ เป็นก�รกระทำ�ที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ หรือไม่

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 	 นายปานเทพ		พวัพงษ์พนัธ์	และนางสาวรสนา		โตสติระกูล	(ผูร้้อง)	อ้างว่าตนได้รบัความเดือดร้อน
เสียหายเพราะถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพด้วยเหตุแห่งการกระท�าของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรี
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	และคณะรฐัมนตร	ี(ผูถ้กูร้อง)	ในการตราร่างพระราชบญัญติัปิโตรเลยีม	
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	และมีมติเสียง
ข้างมากเหน็สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	ต่อมาส�านักงานเลขาธิการวุฒสิภาได้มหีนังสอืถงึเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรีเพ่ือให้น�าร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงลงพระปรมาภไิธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป	การกระท�าดงักล่าวเป็นการกระท�าทีไ่ม่ค�านงึถึง
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ท�าให้
ผู้ร้องทั้งสองต้องเสื่อมเสียสิทธิที่จะได้เสนอความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว	กล่าวคือ	 เมื่อวันท่ี	๓๐	
มีนาคม	๒๕๖๐	สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	(ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....	ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม		และลงมตโิดยเสยีงข้างมากเหน็สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	
และเม่ือวันที	่๕	เมษายน	๒๕๖๐	เลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้มหีนงัสอืถึงส่วนราชการแจ้งมตคิณะรฐัมนตรี
เม่ือวนัที	่๔	เมษายน	๒๕๖๐	เหน็ชอบแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๗๗	และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป	 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท�าและเสนอกฎหมายตามมาตรา	 ๗๗	 ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มีผลบังคับใช้วันท่ี	๖	 เมษายน	๒๕๖๐	ต่อมาวันที่	๑๘	
เมษายน	๒๕๖๐	ผูป้ฏิบัติหน้าทีเ่ลขาธกิารสภานิติบญัญตัแิห่งชาตไิด้มหีนังสอืถงึเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

จุลนิติ

เสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	เพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
	 	 ผู้ร้องอ้างว่าร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	อยู่ในระหว่างการด�าเนินการ
ในขั้นตอนที่	 ๓	 คือขั้นตอนการตรากฎหมาย	 โดยจะเริ่มเมื่อนายกรัฐมนตรีน�าร่างพระราชบัญญัติ
ข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และสิ้นสุดขั้นตอนนี้
หากพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	ดังนั้น ก่อนวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถือว่าอยู่ในฐานะ
เป็นร่างกฎหมายและเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มิได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง จึงเป็นการกระท�าโดยไม่ชอบ
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของประชาชน โดยมาตรา ๗๗ วรรคสอง ได้ก�าหนดเง่ือนไขเวลา
ในกระบวนการจัดท�ากฎหมายไว้ว่าจะต้องท�าก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ ซึ่งนอกจากจะต้อง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและการวิเคราะห์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว 
ยงัต้องน�าผลการรบัฟังความคดิเห็นและการวิเคราะห์นัน้มาประกอบการพิจารณาในทุกขัน้ตอนด้วย
โดยเหตุผลดังกล่าว การกระท�านับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมาจนถึงเวลาน�าขึ้น 
ทูลเกล ้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ประชาชนได้ถูกละเมิดสิทธิ 
ในการแสดงความคิดเห็น เสียสิทธิในการรับทราบผล และไม่มีการน�าผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและการวิเคราะห์นั้นมาประกอบการพิจารณาก่อนตรากฎหมาย การด�าเนินการ
ตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง นอกจากนี้	 การท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ให้ความส�าคัญแก่การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้องตามมาตรา	 ๗๗	 และการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติ
วาระที่สองและวาระที่สามให้แล้วเสร็จก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 เป็นการกระท�าที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๓	วรรคสอง	และมาตรา	๒๖	วรรคหนึ่ง	ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
  (๑) “การกระท�า” ของผู้ถูกร้องกับพวกในการน�าร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๕
  (๒) การพจิารณาลงมตเิหน็ชอบของสภานติบิญัญัติแห่งชาติในร่างพระราชบญัญัติปิโตรเลยีม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เม่ือวนัที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ไม่ชอบด้วยข้อบงัคับการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ อนัเป็นการลงมตท่ีิไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
  (๓)  ร่างพระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  ไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๔ (๑) (๓) และ (๔)
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คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  ค�าร้องนี้ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๒๑๓	บญัญตัว่ิา	“บคุคลซึง่ถูกละเมดิ
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�าวินิจฉัย
ว่าการกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	ทั้งน้ี	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”	
	 	 พิจารณาแล้วเหน็ว่า	ตามค�าร้องและเอกสารประกอบค�าร้องเป็นกรณทีีผู่ร้้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวินจิฉยัว่า	กระบวนการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิีผ่่านการพจิารณาของสภานิติบัญญตัแิห่งชาติ
เป็นการกระท�าที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๖๐	หรือไม่	
อันเป็นกรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ได ้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	 ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติ
กระบวนการร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�าหนดให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เสนอ
ความเห็นดังกล่าวต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย หรือให้นายกรัฐมนตรีส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ผู้ร้องจึงไม่อาจ
ยื่นค�าร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ได้ และเมื่อมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว	ค�าขออื่นย่อมเป็นอันตกไป

๓. ผลค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย	

คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐
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