ตารางรายการการอ้ างอิ งและการตี ความคํ าสั4 งหั วหน้ าคสช. ที4 4/2559
กรณี ยกเว้ นผั งเมื องสํ าหรั บกิ จการพลั งงานและขยะ
พื Bนที4
ประเด็ นแห่ งคดี
วิ ธีการใช้ คํ าสั4 ง – การตี ความ – ผู้ ใช้
คดี ฟ้องเพิ กถอนคํ าสั4 งที4 4
คดี ดําที4 ฟส. 3/2559
1. ระหว่ างตั วแทนชุ มชน จ.ฉะเชิ งเทรา จ.นครศรี ธรรมราช และจ.นครนายก รวม 12 คน
กั บ หั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ทีJ 1 (หั วหน้ าคสช.) และคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ทีJ 2 (คสช.)
จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
1. อํ านาจในการพิ จารณาพิ พากษาคดี
ศาลปกครองสู งสุ ดมี คํ า สั4 งไม่ รั บคํ า ฟ้ องไว้ พิ จารณา โดยมี
- คํ าสัJ งทีJ 4 มี สถานะและค่ าบั งคั บทางกฎหมายเป็ นกฎกระทรวงและอยู่ เหตุ ผลดั งนี B
- ผั งเมื องรวมจั งหวั ด
- คํ าสัJ งของหั วหน้ าคสช. เป็ นกฎทีJ ออกโดยความเห็ นชอบ
ในอํ านาจของศาลปกครองสู งสุ ดทีJ จะตรวจสอบได้ เนืJ องจาก ในทาง
ฉะเชิ งเทรา พ.ศ.
ของคสช. อั นเป็ นการดํ าเนิ นการโดยอาศั ยอํ านาจโดยตรง
รู ปแบบการออกคํ าสัJ งฉบั บนี ] มิ ใช่ การกระทํ าทางนิ ติ บั ญญั ติ เนืJ องจาก
2555
ตามมาตรา 44 ของรั ฐธรรมนู ญ (ฉบั บชัJ วคราว) พ.ศ. 2557
มิ ได้ เป็ นการตรากฎหมายระดั บพระราชบั ญญั ติ แต่ เป็ นคํ าสัJ งทีJ มี
- ผั งเมื องรวมชุ มชนบาง
มิ ได้ อาศั ยอํ านาจตามกฎหมายผั งเมื อง
เนื ] อหาและค่ าบั งคั บทางกฎหมายเป็ นกฎหมายลํ าดั บลองหรื อกฎ ทีJ
ปะกาง จั งหวั ด
- มาตรา 44 เป็ นฐานแห่ งอํ านาจในการออกกฎพิ พาท
โดยปกติ เป็ นอํ านาจของฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายปกครอง
ฉะเชิ งเทรา พ.ศ.
บั ญญั ติ ให้ หั วหน้ าคสช. โดยความเห็ นชอบของคสชมี
- ถึ งแม้ หั วหน้ าคสช. จะมิ ได้ มี สถานะเป็ นองค์ กรฝ่ ายปกครองในทาง
2554
อํ านาจสัJ งการระงั บยั บยั ]ง หรื อกระทํ าการใดๆ ได้ ไม่ ว่ าการ
รู ปแบบ แต่ ในทางเนื ] อหา การใช้ อํ านาจดั งกล่ าวมี ลั กษณะเป็ นการ
- ผั งเมื องรวมชุ มชน
กระทํ านั ] น จะมี ผลบั งคั บในทางนิ ติ บั ญญั ติ บริ หาร หรื อ
ออกคํ าสัJ ง โดยอาศั ยอํ านาจตามมาตรา 44 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
บ้ านโพธิS จั งหวั ด
ในทางตุ ลาการ กรณี จํ าเป็ นเพืJ อประโยชน์ ในการปฏิ รู ปใน
ราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชัJ วคราว) พ.ศ. 2557 อั นเป็ นการใช้ อํ านาจ
ฉะเชิ งเทรา พ.ศ.
ด้ านต่ างๆ การส่ งเสริ มความสามั คคี และความสมานฉั นท์
ทางปกครอง และเป็ นการแก้ ไขเปลีJ ยนแปลงกฎกระทรวงซึJ งเป็ น
2555
ของประชาชนในชาติ หรื อเพืJ อป้ องกั น ระงั บ หรื อ
กฎหมายลํ าดั บรอง จึ งทํ าให้ คํ าสัJ งทีJ 4 มี สถานะเป็ น “กฎ”
- ผั งเมื องรวมชุ มชน
ปราบปรามการกระทํ าอั นเป็ นการบ่ อนทํ าลายความสงบ
- เมืJ อคํ าสัJ งดั งกล่ าวมี ลั กษณะเป็ น “กฎ” การกระทํ าดั งกล่ าวจึ งต้ องอยู่
พนมสารคาม – เกาะ
เรี ยบร้ อยหรื อความมัJ นคงของชาติ ราชบั ลลั งก์ เศรษฐกิ จ
ภายใต้ หลั กความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทํ าทางปกครอง และ
ขนุ น จั งหวั ด
ของประเทศหรื อราชการแผ่ นดิ น ไม่ ว่ าจะเกิ ดขึ ]นภายใน
ต้ องเป็ นไปตามเงืJ อนไขความสมบู รณ์ ของนิ ติ กรรมทางปกครอง และ
ฉะเชิ งเทรา พ.ศ.
หรื อภายนอกราชอาณาจั กร และให้ ถื อว่ าคํ าสัJ งหรื อการ
2556
ต้ องถู กตรวจสอบได้ โดยศาลปกครอง
กระทํ า รวมทั ] ง การปฏิ บั ติ ตามคํ าสัJ งดั งกล่ าว ชอบด้ วย
- ผั งเมื องรวมชุ มชนสุ วิ
- มาตรา 44 เป็ นเพี ยงบทบั ญญั ติ ทีJ รั บรองสถานะของคํ าสัJ งของ
กฎหมายและรั ฐธรรมนู ญและเป็ นทีJ สุ ด ดั งนั B น เมื4 อคํ าสั4 ง
นทวงศ์ จั งหวั ด
หั วหน้ าคสช. มิ ได้ จํ ากั ดขอบเขตอํ านาจศาลมิ ให้ ตรวจสอบความชอบ
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ฉะเชิ งเทรา พ.ศ.
2558
- อยู่ ระหว่ างการจั ดทํ า
อี ก 4 ผั ง

ด้ วยกฎหมายของคํ าสัJ ง และข้ อกํ าหนดว่ าให้ การกระทํ าใดๆ ของ
หั วหน้ าคสช. “ให้ เป็ นทีJ สุ ด” นั ] น ก็ ต้ องเป็ นกรณี ทีJ คํ าสัJ งดั งกล่ าวชอบ
ด้ วยกฎหมายและรั ฐธรรมนู ญด้ วย จึ งจะถื อว่ าการใช้ อํ านาจนั ]นๆ เป็ น
ทีJ สุ ด
2. คํ าสั4 งที4 4 กั บกฎหมายผั งเมื อง
จั งหวั ด
- ลดข้ อพิ จารณาทางกฎหมายเรืJ องพื ] น ทีJ ตั ] ง โรงงานหรื อกิ จการทีJ
นครศรี ธรรมราช
เกีJ ยวข้ องในการผลิ ตพลั งงานและการจั ดการขยะของเสี ยปฏิ กู ล ซึJ ง
- ผั งเมื องรวมจั งหวั ด
เดิ มอาจมี หลั กเกณฑ์ ข้ อกํ าหนดตามกฎกระทรวงฯ ผั งเมื อง ทํ าให้
นครศรี ธรรมราช พ.ศ.
หน่ วยงานสามารถอนุ มัติอนุ ญาตการประกอบกิ จการตามคํ าสัJ งได้ ทุ ก
2556
พื ] นทีJ ทีJ ต้ องการได้ โดยมิ ต้ องพิ จารณาถึ งข้ อกํ าหนดตามกฎหมายผั ง
- ผั งเมื องรวมชุ มชนจุ ฬา
เมื องอั นเป็ นมาตรการคุ้ มครองสิJ งแวดล้ อมและสุ ขภาพเชิ งพื ] น ทีJ ทีJ
ภรณ์ จั งหวั ด
สํ าคั ญ
นครศรี ธรรมราช พ.ศ. 3. จํ านวนผั งเมื องที4 ได้ รั บผลกระทบจากการออกคํ าสั4 ง
- ในขณะฟ้ อง มี ผั งเมื องรวมทีJ มี กฎกระทรวงประกาศใช้ บั งคั บจํ านวน
2555
176 ผั ง จํ าแนกเป็ นผั งเมื องรวมจั งหวั ด 33 ผั ง และผั งเมื องรวมเมื อง/
- ผั งเมื องรวมเมื องปาก
ชุ มชนจํ านวน 143 ผั ง
พนั ง จั งหวั ด
นครศรี ธรรมราช พ.ศ. 4. ความสํ าคั ญของกฎหมายผั งเมื อง
- การผั งเมื องเป็ นมาตรการการคุ้ มครองการดํ ารงชี พของประชาชนให้
2555
สามารถอยู่ อาศั ยในพื ] น ทีJ ของตนอย่ างปกติ ในสิJ งแวดล้ อมทีJ จะไม่
ก่ อให้ เกิ ดอั นตรายต่ อสุ ขภาพอนามั ย สวั สดิ ภาพ หรื อคุ ณภาพชี วิต
จั งหวั ดนครนายก
- กฎหมายผั งเมื องเป็ นกระบวนการนโยบายสาธารณะทีJ กํ าหนดกรอบ
- ผั งเมื องรวมจั งหวั ด
ทิ ศทางการพั ฒนาพื ] น ทีJ และการใช้ ประโยชน์ ทีJ ดิ น อั นเป็ นเรืJ องทีJ
นครนายก พ.ศ. 2555
สํ าคั ญต่ อการดํ ารงชี วิ ต การประกอบอาชี พ การจั ดการสิJ งแวดล้ อม
การวางแผนสํ าหรั บการพั ฒนาในอนาคตทีJ มี ผลต่ อการเปลีJ ยนแปลง
สภาพทางกายภาพของพื ]นทีJ และชุ มชน
- มี ผลต่ อสิ ทธิ ในการดํ ารงชี วิ ตอย่ างปกติ สุ ขในสิJ งแวดล้ อมทีJ ดี สิ ทธิ ใน
การกํ าหนดอนาคตในการพั ฒนา สิ ทธิ ในการเข้ าถึ งและใช้ ปะรโยชน์

ที4 4/2559 เป็ นกฎที4 ออกโดยอาศั ยอํ านาจตามมาตรา
44 อั นมี ฐานะเป็ นกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ ที4 บั ญญั ติ ติให้
ถื อว่ าเป็ นการกระทํ าที4 ชอบด้ วยกฎหมายและ
รั ฐธรรมนู ญดั งกล่ าวและเป็ นที4 สุ ด ศาลจึ งไม่ อาจ
รั บคํ าฟ้ องนี B ไ ว้ พิ จารณาเพื4 อควบคุ มตรวจสอบ
ความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทํ าอี กได้
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ตลอดจนการรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิJ งแวดล้ อมเพืJ อคนรุ่ น
ปั จจุ บั นและคนรุ่ นถั ดไปอย่ างเป็ นธรรมและยัJ งยื น อั นเป็ นสิ ทธิ ขั ] น
พื ]นฐานของประชาชนชุ มชน
- “ผั งเมื องคื อรั ฐธรรมนู ญของท้ องถิJ น”
- กระบวนการจั ดทํ าผั งเมื องวางอยู่ บนพื ] น ฐานการมี ส่ วนร่ วมขอ
ประชาชน ดั งนั ] น การตรากฎกระทรวงว่ าด้ วยการผั งเมื องจึ งเป็ น
ข้ อตกลงร่ วมกั นของหลายฝ่ ายในสั งคมทีJ ทุ กฝ่ ายต้ องเคารพ
5. ผลของคํ าสั4 งที4 4
- จากคํ าสัJ งทีJ 4 เป็ นผลให้ มาตรการคุ้ มครองสิJ งแวดล้ อมและสุ ขภาพเชิ ง
พื ] นทีJ ทีJ มี อยู่ ก่ อน ไม่ ถู กตรวจสอบในกระบวนการอนุ มั ติ อนุ ญาตและ
กระบวนการยุ ติธรรม
6. สรุ ปความไม่ ชอบด้ วยกฎหมายของคํ าสั4 งที4 4
- เป็ นการออกคํ าสัJ งโดยปราศจากฐานอํ านาจตามกฎหมายและ
รั ฐธรรมนู ญทีJ ชอบธรรม เนืJ องจากรั ฐธรรมนู ญ มาตรา 44 ขั ดต่ อหลั ก
นิ ติ รั ฐ
- การออกคํ าสัJ งหั วหน้ า คสช. ทีJ 4/2559 มิ ได้ เป็ นไปตามกรอบเงืJ อนไข
การใช้ อํ านาจตามรั ฐธรรมนู ญฯ ตามมาตรา 44 กล่ าวคื อ ต้ องใช้
อํ านาจเป็ นการจํ าเป็ นเพืJ อประโยชน์ ในการปฏิ รู ปในด้ านต่ างๆ กรณี
ผั งเมื องยั งไม่ มี เหตุ จํ าเป็ นหรื อสถานการณ์ พิ เศษแตกต่ างจาก
สถานการณ์ ทัJ วไป ทีJ จะเป็ นเงืJ อนไขในการออกคํ าสัJ งหั วหน้ า คสช. ทีJ
r/sttu ได้
- เป็ นการละเมิ ดต่ อสิ ทธิ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการวางและ
จั ดทํ าผั งเมื อง และกระทบต่ อสิ ทธิ ในสุ ขภาพและการดํ ารงชี วิ ตอยู่ ใน
สิJ งแวดล้ อมทีJ ดี ทีJ มี บั ญญั ติ รั บรองไว้ ทั ]งในรั ฐธรรมนู ญและกฎหมายว่ า
ด้ วยการผั งเมื อง
7. กิ จการที4 ได้ รั บการยกเว้ นในขณะฟ้ อง
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- โรงไฟฟ้ าทุ กประเภท ทุ กขนาดกํ าลั งการผลิ ต ตามแผน PDP 2015 =
29 โครงการ กว่ า 30,000 MGW ซึJ งมี สั ดส่ วนการใช้ ถ่ านหิ นเป็ นแหล่ ง
เชื ]อเพลิ งเพิJ มมากขึ ]น
- โรงไฟฟ้ าเชื ]อเพลิ งขยะอุ ตสาหกรรมและขยะชุ มชน กํ าลั งการผลิ ต 50
MGW และ 500 MGW โดยไม่ ได้ ระบุ จํ านวนโครงการและพื ] นทีJ ตั ] ง ;
ตามแผนแม่ บทการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยของประเทศของคพ. มี
โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานความร้ อนทีJ ใช้ ขยะเป็ นเชื ] อ เพลิ งตาม
เป้ าหมายจํ านวน 53 โรง , โครงการแปรรู ปขยะมู ลฝอยโดยการคั ด
แยกเพืJ อผลิ ตแท่ งเชื ]อเพลิ ง (RDF) กว่ า 90 โรงตามเป้ าหมาย
2. คดี เพิ กถอนใบอนุ ญาตโรงไฟฟ้ าเกาะขนุ น
คดี ดําที4 ส.32/2558
ระหว่ างชุ มชม จ.ฉะเชิ งเทรา รวม 11 คน กั บคณะกรรมการกํ ากั บกิ จการพลั งงาน (กกพ.) ทีJ 1 และปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม ทีJ 2 (ปลั ดฯ)
1. การออกใบอนุ ญาตโรงไฟฟ้ าขั ดกั บกฎหมายผั งเมื อง
ตํ าบลเกาะขนุ น
- คํ าให้ การของบริ ษัทฯ ซึJ งถู กเรี ยกเข้ ามาเป็ นผู้ ถู กฟ้ องคดี ทีJ 3
- บริ ษั ท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร เอเชี ย จํ ากั ด (บริ ษั ทฯ) ซึJ งเป็ นโรงไฟฟ้ า
อํ าเภอพนมสารคาม
ในภายหลั ง) : ได้ อ้ างคํ าสัJ งหั วหน้ าคสช.ทีJ 4/2559 โดยอ้ างว่ า
พลั งงานก๊ าซ กํ าลั งการผลิ ตสู งสุ ดขนาด 105 เมกะวั ตต์ ได้ รั บอนุ ญาต
จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
แม้ กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
ให้ ประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ า แต่ เนืJ องจากเป็ นการออกใบอนุ ญาต
กํ าหนดให้ เป็ นทีJ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
ผั งเมื องรวมจั งหวั ด
(ใบ รง.4) หลั งจากทีJ มี การประกาศกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื อง
ให้ ใช้ ประโยชน์ เพืJ อเกษตรกรรมฯ และมี ข้ อกํ าหนดห้ ามสร้ าง
ฉะเชิ งเทราพ.ศ. 2555
รวมจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา พ.ศ.2555 ซึJ งกํ าหนดให้ พื ]นทีJ ตั ]งโรงงานไฟฟ้ า
โรงงานทุ กจํ าพวกมี ผลใช้ บั งคั บตั ] ง แต่ วั ทีJ 3 พ.ค. 2556 นั ] น
- ประกาศ 3 พ.ค. 2556
ดั งกล่ าวเป็ นพื ] นทีJ อนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและ
ก็ ได้ มี คํ าสัJ งทีJ 4 อาศั ยอํ านาจตามความใน มาตรา 44 แห่ ง
หมดอายุ 2 พ.ค.
เส้ นทแยงเขี ยว) ห้ ามสร้ างโรงงานทุ กจํ าพวก ซึJ งรวมถึ งโรงงานไฟฟ้ า
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชัJ วคราว) พ.ศ.2557
2561
เกาะขนุ นนี ]ด้วย การออกใบอนุ ญาตทั ]งสองฉบั บ (ใบอนุ ญาตก่ อสร้ าง
บั ญญั ติ ให้ ยกเว้ นการใช้ บั งคั บกฎกระทรวงผั งเมื องรวม
- กํ าหนดพื ]นทีJ ต.เกาะ
อาคาร, ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงาน) ดั งกล่ าวจึ งเป็ นคํ าสัJ งทาง
ตามกฎหมายว่ าด้ วยการผั งเมื องทีJ มี ผลใช้ บั งคั บอยู่ ใน
ขนุ น เป็ นพื ]นทีJ สี ขาวมี
ปกครองทีJ ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย เนืJ องจากเป็ นการกระทํ าทีJ ขั ดต่ อ
วั น ทีJ มี คํ าสัJ ง สํ าหรั บการประกอบกิ จการโรงงานลํ าดั บทีJ 88
กรอบแทยงเขี ยว
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา พ.ศ.2555
คื อโรงงานผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
(ทีJ ดิ นประเภทอนุ รักษ์
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงานทีJ ได้ รั บอนุ ญาตเมืJ อเดื อน มกราคม
ออกตามความในพรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ตามทีJ กํ าหนดไว้ ใน
ชนบทแลเกษตรกรรม)
2558 ภายหลั งการประกาศใช้ ผั งเมื องทีJ ไม่ อนุ ญาตให้ มี โรงงานทุ ก
แผนพั ฒนากํ าลั งการผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึJ งห้ ามประกอบ
2579

14

กิ จการโรงงานทุ ก
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ชนิ ดตั ] ง อยู่ ในพื ] น ทีJ ดั งกล่ าว การออกใบอนุ ญาตจึ งขั ดต่ อกฎหมาย - คํ าให้ การกกพ. : ปั จจุ บั นคณะกรรมการนโยบายพลั งงาน
ผั งเมื อง
แห่ งชาติ ได้ ออกประกาศเรืJ องหลั กเกณฑ์ และรายละเอี ยดของ
- เมืJ อวั นทีJ ƒr ธ.ค.stt„ ชาวบ้ านเกาะขนุ นจึ งได้ ยืJ นฟ้ อง กกพ. และ
โครงการหรื อกิ จการทีJ ได้ รั บการยกเว้ นการใช้ บั งคั บกฎกระทรวง
ปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม ต่ อศาลปกครอง โดยขอให้ ศาลมี คํ าสัJ ง
ให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวม สํ าหรั บการประกอบกิ จการบาง
เพิ กถอนใบอนุ ญาตโรงไฟฟ้ าพลั งงานก๊ าซ เกาะขนุ น ของบริ ษั ท
ประเภทตามคํ าสัJ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ทีJ
แอดวานซ์ อะโกร เอเชี ย
4/2559 ลงวั น ทีJ 20 มกราคม 2559 ทั ] ง นี ] ป ระกาศดั งกล่ าวได้
กํ าหนดหลั กเกณฑ์ และรายละเอี ยดของโครงการหรื อกิ จการทีJ
ได้ รั บการยกเว้ นการใช้ บั งคั บกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื อง
2. การไม่ จั ดกระบวนการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน
รวม สํ าหรั บการประกอบกิ จการบางประเภทตามกฎหมายว่ า
- ตามระเบี ยบว่ าด้ วยการรั บฟั งความเห็ นของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
ด้ วยการผั งเมื องทีJ มี ผลใช้ บั งคั บอยู่ แล้ วในวั น ทีJ 20 มกราคม
ในการพิ จารณาออกใบรั บแจ้ งการประกอบกิ จการโรงงาน ใบอนุ ญาต
2559 และทีJ จะมี ผลใช้ บั งคั บตั ]งแต่ วั นทีJ 20 มกราคม 2559 ถึ ง
ประกอบกิ จการโรงงาน และใบอนุ ญาตขยายโรงงาน กํ าหนดให้
วั นทีJ 19 มกราคม 2560 ซึJ งรวมถึ งโรงงานผลิ ตไฟฟ้ าของผู้ ถู ก
ยกเว้ นขั ]นตอนการรั บฟั งความคิ ดเห็ นหากบริ ษั ทมี การจั ดรั บฟั งความ
ฟ้ องคดี ทีJ 3 (บริ ษัทฯ) ดั งนั ]นภายหลั งจากทีJ มี คํ าสัJ งและประกาศ
คิ ดเห็ นตามรายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบด้ านสิJ งแวดล้ อม (อี ไอเอ)
ดั งกล่ าวการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ าของผู้ ถู กฟ้ องคดี ทีJ 3 จึ ง
แล้ ว ทํ าให้ ไม่ มี การจั ดรั บฟั งความคิ ดเห็ นตามระเบี ยบกระทรวง
ไม่ อยู่ ในบั งคั บของผั งเมื อง
อุ ตสาหกรรม ระเบี ยบฯดั งกล่ าวจึ งเป็ นการไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
- คํ าคั ดค้ านคํ าให้ การ: การออกคํ าสัJ งหั วหน้ าคสช. มี สถานะ
3. การตั Bงโรงไฟฟ้ าในพื Bนที4 ที4 ไม่ เหมาะสม
เที ยบเท่ ากั บการออกกฎกระทรวง และเป็ นการกระทํ าทาง
- นอกจากนี ] ยั งพบว่ าสภาพพื ]นทีJ ตั ]งโรงงานทีJ เป็ นพื ]นทีJ เกษตรกรรม และ
ปกครองประเภทหนึJ ง ซึJ งจะก่ อให้ เกิ ดผลกระทบเสี ยหายทาง
แก้ มลิ ง ซึJ งเป็ นพื ] นทีJ ไม่ เหมาะสมต่ อการประกอบกิ จการโรงงาน ตาม
สิJ งแวดล้ อม สุ ขภาพและวิ ถี ของประชาชนในระยะยาว อั น
พระราชบั ญญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535
เนืJ องมาจากการปล่ อยให้ โครงการด้ านพลั งงานและขยะ
สามารถเปิ ดดํ าเนิ นการในพื ] น ทีJ ใดก็ ได้ โดยไม่ คํ านึ งถึ งการ
อนุ รักษ์ และควบคุ มการใช้ ประโยชน์ ทีJ ดิ นให้ เหมาะสมกั บสภาพ
พื ] น ทีJ ทีJ อยู่ โดยระหว่ างนี ] มี การตรวจสอบความไม่ ชอบด้ วย
กฎหมายของคํ าสัJ งทีJ 4 ของศาลปกครองสู งสุ ดในคดี หมายเลข
ดํ าทีJ ฟส. 3/255 โดยสรุ ปคื อ
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1. เป็ นการออกคํ าสัJ งโดยปราศจากฐานอํ านาจตามกฎหมาย
และรั ฐธรรมนู ญทีJ ชอบธรรม เนืJ องจากรั ฐธรรมนู ญ มาตรา
44 ขั ดต่ อหลั กนิ ติ รั ฐ
2. การออกคํ าสัJ งหั วหน้ า คสช. ทีJ 4/2559 มิ ได้ เป็ นไปตาม
กรอบเงืJ อนไขการใช้ อํ านาจตามรั ฐธรรมนู ญฯ ตามมาตรา
44 กล่ าวคื อ ต้ องใช้ อํ านาจเป็ นการจํ าเป็ นเพืJ อประโยชน์ ใน
การปฏิ รู ปในด้ านต่ างๆ กรณี ผั งเมื องยั งไม่ มี เหตุ จําเป็ นหรื อ
สถานการณ์ พิ เศษแตกต่ างจากสถานการณ์ ทัJ วไป ทีJ จะเป็ น
เงืJ อนไขในการออกคํ าสัJ งหั วหน้ า คสช. ทีJ r/sttu ได้
3. เป็ นการละเมิ ดต่ อสิ ทธิ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการ
วางและจั ดทํ าผั งเมื อง และกระทบต่ อสิ ทธิ ในสุ ขภาพและ
การดํ ารงชี วิ ตอยู่ ในสิJ งแวดล้ อมทีJ ดี ทีJ มี บั ญญั ติ รั บรองไว้ ทั ]ง
ในรั ฐธรรมนู ญและกฎหมายว่ าด้ วยการผั งเมื อง
- ศาลปกครองระยองมี คํ าสั4 งยกคํ าขอทุ เลาการบั งคั บตาม
กฎหรื อคํ าสั4 งทางปกครอง เมืJ อวั นทีJ 31 มี .ค. 2559 โดยหยิ บ
ยกคํ าสัJ งทีJ 4 ประกอบเหตุ ผลในการยกคํ าขอฯ สรุ ปใจความ
สํ าคั ญได้ ว่ า คํ าขอประกอบกิ จการโรงงานลํ าดั บทีJ 88 ผั งเมื อง
รวมจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา ยั งมิ ได้ ถู กประกาศบั งคั บใช้ ประกอบกั บ
หั วหน้ าคสช. ได้ มี คํ าสัJ งทีJ 4/2559 อั นเป็ นการยกเว้ นการใช้
บั งคั บกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมสํ าหรั บกิ จการบาง
ประเภท ซึJ งรวมไปถึ งกิ จการโรงงานลํ าดั บทีJ 88 ประเภท
เดี ยวกั บทีJ พิ พาท ในชั ]นนี ] จึ งยั งไม่ ปรากฏว่ ามี เหตุ ในการออก
ใบอนุ ญาตการประกอบกิ จาการโรงไฟฟ้ าไม่ น่ าจะชอบด้ วย
กฎหมาย ยกคํ าขอ
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3. คดี ฟ้องเพิ กถอนใบอนุ ญาตโรงไฟฟ้ าชี วมวล ต.ทุ่ งสั ง จ.นครศรี ธรรมราช
ระหว่ างชุ มชน เครื อข่ าย “กลุ่ มรั กษ์ ทุ่ งสั ง” จํ านวน 50 คน
กั บคณะกรรมการกํ ากั บกิ จการพลั งงาน ทีJ 1 (กกพ.), นายกเทศมนตรี ตําบลทุ่ งสั ง ทีJ 2 (นายกฯ) และ บริ ษัท ทุ่ งสั ง กรี น จํ ากั ด ทีJ 3 (บจก. ทุ่ งสั ง)
ตํ าบลทุ่ งสั ง อํ าเภอทุ่ ง
- เ มืJ อ วั น ทีJ 3 กั น ย า ย น 2558 ป ร ะ ช า ช น ใ น น า ม เ ค รื อ ข่ า ย - ทั ]ง กกพ. นายกเทศมนตรี ฯ และบจก. ทุ่ งสั ง ต่ างยกคํ าสัJ ง
ใหญ่ จั งหวั ด
“กลุ่ มรั กษ์ ทุ่ งสั ง” จํ านวน 50 คน ยืJ นฟ้ องคณะกรรมการกํ ากั บกิ จการ
หั วหน้ าคสช. ฉบั บทีJ 4/2559 ขึ ]นอ้ างในคํ าให้ การของฝ่ ายตน
นครศรี ธรรมราช
พลั งงาน (กกพ.) และนายกเทศมนตรี ตํ าบลทุ่ งสั ง (นายกฯ) ต่ อศาล
โดยให้ เห็ นผลว่ า เนืJ องคํ าสัJ งทีJ 4 กํ าหนดให้ ยกเว้ นใช้ บั งคั บ
ปกครองนครศรี ธรรมราช ขอให้ เพิ กถอนใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั ลผั งเมื องรวม ทีJ มี ผลใช้ บั งคั บอยู่ ในวั นทีJ
ผั งเมื องรวมจั งหวั ด
โรงงานผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ า ทีJ ออกให้ แก่ บจก. ทุ่ งสั ง ซึJ งเป็ นโรงไฟฟ้ า
มี คํ าสัJ ง หรื อทีJ จะมี ผลใช้ บั งคั บภายในหนึJ งปี นั บแต่ วั นทีJ มี คํ าสัJ ง
นครศรี ธรรมราช
ชี วมวล กํ าลั งการผลิ ต 9.5 เมกะวั ตต์ เนืJ องจากในขณะทีJ ออก
กั บการประกอบกิ จการโรงงานลํ าดั บทีJ 88 ตามกฎกระทรวง
มี ข้ อกํ าหนดห้ าม
ใบอนุ ญาตฯ มี กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ด
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
ประกอบกิ จการโรงงาน
นครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2556 ประกาศใช้ บั งคั บอยู่ ซึJ งพื ]นทีJ ตั ]งโครงการ
(โรงไฟฟ้ า) ตามทีJ กํ าหนดไว้ ในแผนพั ฒนาพลั งงานทดแทนและ
ลํ าดั บทีJ 88 ในทีJ ดิ นทุ ก
ได้ ถู กกํ าหนดเป็ นทีJ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
พลั งงานทางเลื อก พ.ศ. 2558 – 2579 โครงการโรงไฟฟ้ า
ประเภท
(สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว) ทีJ มี ข้ อกํ าหนดห้ ามประกอบ
ชี วมวลทีJ พิ พาททีJ มี การออกใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงาน
กิ จการโรงงานผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าทุ กขนาด
เมืJ อวั นทีJ 8 ก.ค. 2557 และใบอนุ ญาตก่ อสร้ าง ดั ดแปลงอาคาร
- โดยลั กษณะพื ] นทีJ ของตํ าบลทุ่ งสั งมี สภาพพื ] นทีJ เป็ นทีJ ราบ เหมาะแก่
หรื อรื ]อถอนอาคาร เมืJ อวั นทีJ 22 มิ .ย. 2558 จึ งได้ รั บการยกเว้ น
การทํ าเกษตร โดยเฉพาะอย่ างยิJ งการเพาะปลู ก ทํ าสวนยางพารา
การบั งคั บตามกฎหมายผั งเมื อง
ส่ วนปาล์ มนํ ]ามั น และเลี ]ยงสั ตว์
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โครงการ - พื Bนที4
1. โครงการโรงไฟฟ้ าขยะ
ตํ าบลพระอาจารย์
อํ าเภอองครั กษ์
จั งหวั ดนครนายก

2. โครงโรงไฟฟ้ าชี วมวล
หมู่ ทีJ 1 และ หมู่ 12
ตํ าบลวั งใหม่
อํ าเภอวั งสมบู รณ์
จั งหวั ดสระแก้ ว

ข้ อเท็ จจริ งเบื Bองต้ น
ผลกระทบจากคํ าสั4 ง
- ในช่ วงสิ ] น เดื อนมี นาคม 2559 บริ ษั ท กรี นเนอยีJ เทคโนโลยีJ - ในขณะทีJ บจก. กรี นเนอยีJ ยืJ นคํ าขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ
นครนายก จํ ากั ด (บจก. กรี นเนอยีJ ) ได้ ยืJ นคํ าขอใบอนุ ญาตประกอบ
โรงไฟฟ้ า มี กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครนายก
กิ จการโรงไฟฟ้ าโดยใช้ ขยะเป็ นเชื ]อเพลิ ง
บั งคั บใช้ อยู่
- ชุ มชนไม่ เห็ นด้ วยเนืJ องจากพื ]นทีJ ตั ]งโครงการเป็ นพื Bนที4 เกษตร มี การ - กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครนายก
ปลู กข้ าว ไรซ์ เบอรี4 ปลอดสารพิ ษ และมี ลําคลอง โดยประชาชน
ประกาศเมืJ อวั นทีJ 24 ส.ค. 2555 หมดอายุ 23 ส.ค. 2560 ไม่ มี การ
ประสงค์ จะพั ฒนาเป็ นแหล่ งท่ องเที4 ยว
กํ าหนดเขตพื ] น ทีJ ใดให้ เป็ นเขตทีJ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมและ
คลั งสิ นค้ า (สี ม่ วง) ทั ] ง สิ ] น และกํ าหนดห้ ามไม่ ให้ สร้ างโรงงาน
ลํ าดั บทีJ 88 ในทุ กพื ]นทีJ
- โครงการโรงไฟฟ้ าขยะนี ] ตั ] ง อยู่ ในพื ] น ทีJ สี เขี ยว (ทีJ ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม) ห้ ามสร้ างโรงไฟฟ้ าทุ กขนาดในพื ]นทีJ ซึ4 ง
คํ าสั4 งที4 4 ได้ ไปยกเว้ นการบั งคั บใช้ ผั งเมื องดั งกล่ าวกั บ
กิ จการโรงไฟฟ้ า
- เมืJ อวั นทีJ 24 มี นาคม 2559 บริ ษั ททีJ ปรึ กษาของโครงการโรงไฟฟ้ า - ในขณะทีJ บริ ษั ทยืJ นคํ าขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ า
ชี วมวล ขนาด 60 เมกกะวั ตต์ ได้ จั ดเวที รั บฟั งความคิ ดเห็ นของ
มี กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดสระแก้ วบั งคั บใช้ อยู่
ประชาชน
- กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดสระแก้ ว
- ภายหลั งจากการจั ดทํ า EIA เสร็ จ มี การเปลีJ ยนสถานทีJ ตั ]งโรงงานไป
ประกาศเมืJ อวั นทีJ 30 มิ .ย. 58 หมดอายุ 30 มิ .ย. 2563 พื ]นทีJ ส่ วน
ตั ]งใกล้ กั บสหกรณ์ โคนม ไม่ เกิ น 500 เมตร
ใหญ่ เป็ นพื ]นทีJ สี เขี ยว (ทีJ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม) มี การ
กํ าหนดพื ] นทีJ สี ม่ วง (ทีJ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า)
เพี ยงสองจุ ด
- โครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวลนี ] ตั ]งอยู่ ในพื ] นทีJ สี เขี ยว (ทีJ ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม) ห้ ามสร้ างโรงไฟฟ้ าทุ กขนาดในพื ]นทีJ ซึ4 ง
คํ าสั4 งที4 4 ได้ ไปยกเว้ นการบั งคั บใช้ ผั งเมื องดั งกล่ าวกั บ
กิ จการโรงไฟฟ้ า

ทีJ มา: คดี และกรณี การให้ คํ าปรึ กษาของมู ลนิ ธิ นิติ ธรรมสิJ งแวดล้ อม
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