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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. ๒๗/๒๕๕๓
            วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เร่ือง   คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎท่ีออกโดยความเห็นชอบ
 ของคณะรัฐมนตรี

  สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน ที่ ๑      ผูฟองคดี
  สมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย ที่ ๒
  นายศรีสุวรรณ  จรรยา ที่ ๓
  ระหวาง
  นายกรัฐมนตรี ที่ ๑
  คณะรัฐมนตรี ที่ ๒      ผูถูกฟองคดี

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนองคการเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ทะเบียนเลขที่
จ. ๔๖๒๙/๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการ
จัดการดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหใชประโยชนไดอยางสมดุล
ย่ังยืน และเกิดความม่ันคงทางนิเวศไดรับการรับรองใหเปนองคการเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดรับการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทะเบียนเลขที่ ๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซึ่งเปนไปตามความ
ในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟอง
คดีที่ ๒ เปนองคการเอกชนสาธารณประโยชนตามกฎหมาย จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กับกระทรวงมหาดไทย ทะเบียนเลขที่ จ. ๔๗๘๕/๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค
เพื่อพิทักษและปกปองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหคงอยู และใหสามารถบังคับใชใหเปน
ไปตามเจตนารมณ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเปนไปตามบทบัญญัติใน
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

รัฐธรรมนูญและบทบัญญัติทางกฎหมายที่กําหนดอยางเครงครัด ผูฟองคดีที่ ๓ เปนบุคคลสัญชาติไทย
เช ื ้ อชาติ ไทย  ซึ ่ งม ี ส ิ ทธ ิ เ สร ี ภาพภายใต กฎหมายและการคุ  มครองของร ั ฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยอมมีหนาที่รักษาผลประโยชนของชาติ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีสิทธิที่จะขอใหบุคคลผูเปน
ขาราชการ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และยังมี
ฐานะเปนกรรมการผูอํานวยการบริหารของสมัชชาองคการเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมท่ีจดทะเบียนกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีมวลสมาชิกที่เปนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมทั่วประเทศ
กวา ๒๐๐ องคการท่ัวประเทศ ผูฟองคดีทั้งสามจึงมีสิทธิที่จะฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองตอศาลปกครอง
สูงสุดใหปฏิบัติตามนโยบายท่ีแถลงไวตอรัฐสภา กฎหมายท่ีเกี่ยวของและตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามสิทธิอันพึงมีที่ถูกบัญญัติและคุมครองไวทั้งหมด
หรือบางสวนในมาตรา ๒๘ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๕ (๕)
และมาตรา ๘๗ จากกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๐/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีนายอานันท  ปนยารชุน เปนประธานกรรมการ
และมีกรรมการอ่ืนอีก ๑๗ คน ประกอบดวยภาคประชาชน ภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชน
ผูประกอบการ มีหนาที่หลักคือ การศึกษาความคิดเห็นและความตองการของประชาชน
ผูประกอบการ นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังประสานแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนกับทุกภาคสวน ทั้งในดานสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย สังคม เศรษฐกิจ และการลงทุน
เพ่ือใหไดขอยุติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กอนท่ีจะเสนอ
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไมไดใหความสนใจท่ีจะนํานโยบายท่ีเปนขอผูกมัดท่ีผูถูกฟองคดีไดแถลงไวตอรัฐสภาและ
ประชาชนตามประเด็น เนื้อหาสาระและเจตนารมณ ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยมาปฏิบัติใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม แตกลับละเลยข้ันตอน โดยการ
เรงรีบรวบรัดหรือดําเนินการใหไดมาซึ่งการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผล
กระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลวตั้งแตวันที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ โดยไมเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการ
ใหความเห็นหรือแนะนํา โดยการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย
อันเปนองคประกอบท่ีสําคัญในกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งกอนหนามีระเบียบ
ดังกลาว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เคยมีคําส่ังท่ี ๗๔/๒๕๕๑ แตงต้ังคณะกรรมการ
ศึกษาและยกรางกฎหมายจัดตั้งองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมมาแลว และสามารถยกรางกฎหมาย
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. .... ในรูปของพระราชบัญญัติโดยมีการเปดเวทีรับฟง

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทั้ง ๔ ภูมิภาคท่ัวประเทศรวมท้ังกรุงเทพมหานคร
มากอนแลว แตเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและรัฐบาล ไมยอมนําราง
กฎหมายดังกลาวเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา คณะทํางานชุดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้งพยายาม
ศึกษาหาขอยุติการจัดตั้งองคการอิสระดังกลาวตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยนํา (ราง)
พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. .... มาเปนกรอบในการพิจารณา
ในรูปแบบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี แตก็ไดรับการคัดคานเปนความเห็นอยางไมเปนทางการ
มาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวาไมสามารถจัดตั้งในรูปแบบดังกลาวได เน่ืองจากขัด
หรือแยงตอกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะทํางานชุดดังกลาวได
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปยกรางการจัดตั้งองคการอิสระมาแทน
รางกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกลาวภายใน ๑ สัปดาห สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดสงรูปแบบการจัดต้ังองคการอิสระมาในรูปแบบของ (ราง) ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. .... โดยในรางระเบียบดังกลาว
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระข้ึนมาคณะหน่ึง
เพื่อสอดรับ หรือใชเปนเหตุผลในการตออายุของคณะทํางานแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา
๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่มีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน
กรรมการและกรรมการอ่ืนอีก ๑๗ คนตอไป ในรูปคณะกรรมการประสานงานการใหความเห็น
ขององคการอิสระและกําหนดใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการในคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งถือไดวาเปนประโยชนทับซอนกันของคณะทํางาน รวมท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการขัดหรือแยงหรือละเมิดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนที่ประกาศบังคับใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การกระทํา
อยางเรงรีบ รวบรัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําไปสูการละเวนและเพิกเฉย
ตอนโยบายของตนเอง และกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีในฐานะผูมีสวนไดเสียและผูแทนของผูมี
สวนไดเสียและในฐานะประชาชนจึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุด
   ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนหรือยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอ
ใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
   ผูฟองคดีทั้งสามย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับระงับการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ไวกอนชั่วคราวจนกวาศาลจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่ง
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

   ๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คดีนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเจาหนาท่ีของรัฐ ตามคํานิยามคําวา
เจาหนาที่ของรัฐ (๒) ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล โดยผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็น
ขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ออกมาใชบังคับ  โดยมีผลบังคับเปนการท่ัวไป
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีสภาพเปนกฎ ตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผูฟองคดี
ทั้งสามฟองขอใหศาลเพิกถอนระเบียบดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเปนกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงเปนคดีพิพาทท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตาม
มาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตผูใดจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได มาตรา ๔๒
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ใหผูฟองคดีจะตองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและ
การแกไขความเดือดรอนหรือความเสียหาย ตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ โดยศาลสั่งใหเพิกถอน
กฎหรือคําสั่งหรือหามการกระทํานั้นทั้งหมดหรือบางสวน
   กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงาน
การใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ กอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได แกผูฟองคดีทั้งสาม อันทําใหผูฟองคดีทั้งสามเปนผูมีสิทธิฟอง
ขอใหเพิกถอนระเบียบดังกลาวหรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหความเห็นชอบแลวใหใชบังคับได
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็น
ขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใหมีการดําเนินการจัดต้ังองคการอิสระตามท่ีมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว โดยไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการประสานงาน
ใหความเห็นขององคการอิสระมีอํานาจหนาที่ประสานการดําเนินการใหผูแทนองคการเอกชน
ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือ

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ตกลงรวมกันจัดตั้งเปนองคการอิสระ โดยใหคณะกรรมการ
ประสานงานใหความเห็นขององคการอิสระจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูแทนขององคการ
เอกชนและสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือทําความตกลงในการจัดต้ังองคการอิสระ และใหองคการอิสระ
ไปกําหนดการใหมีคณะกรรมการบริหารองคการอิสระ หลักเกณฑการบริหารงานและหลักเกณฑ
การใหความเห็นโครงการหรือกิจกรรมขององคการอิสระใหเปนไปตามท่ีองคการอิสระกําหนด 
เห็นไดวา บทบัญญัติของระเบียบดังกลาวเปนการใหอํานาจคณะกรรมการประสานงานการให
ความเห็นขององคการอิสระไปดําเนินการประสานงานเพ่ือใหมีการจัดตั้งองคการอิสระ ดังนั้น
ผลทางกฎหมายตามระเบียบดังกลาวจึงยังไมไปกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาท่ีของผูฟองคดี
ทั้งสามใหไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยง
ไดจากระเบียบของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้ ผูฟองคดีทั้งสามจึงเปน
ผูไมมีสิทธิฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสาม
ไวพิจารณา เมื่อศาลไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสามไวพิจารณา จึงไมจําตองพิจารณาคําขอใหศาล
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเห็นของ
องคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. ผลคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและ
ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
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