
ตารางรายการการอ้างอิงและการตีความคําสั4 งหัวหน้าคสช. ที4  4/2559 
กรณี ยกเว้นผังเมืองสําหรับกิจการพลังงานและขยะ  

พืBนที4 ประเด็นแห่งคดี วิธีการใช้คําสั4 ง – การตีความ – ผู้ใช้ 

1. 
คดีฟ้องเพิกถอนคําสั4 งที4  4   คดีดําที4  ฟส. 3/2559  
ระหว่างตัวแทนชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครศรีธรรมราช และจ.นครนายก รวม 12 คน  
กับ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทีJ  1 (หัวหน้าคสช.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทีJ  2 (คสช.) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ผังเมืองรวมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พ.ศ.
2555

- ผังเมืองรวมชุมชนบาง
ปะกาง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.
2554

- ผังเมืองรวมชุมชน
บ้านโพธิS  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.
2555

- ผังเมืองรวมชุมชน
พนมสารคาม – เกาะ
ขนุน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.
2556

- ผังเมืองรวมชุมชนสุวิ
นทวงศ์ จังหวัด

1. อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
- คําสัJ งทีJ  4 มีสถานะและค่าบังคับทางกฎหมายเป็นกฎกระทรวงและอยู่

ในอํานาจของศาลปกครองสูงสุดทีJ จะตรวจสอบได้ เนืJ องจาก ในทาง
รูปแบบการออกคําสัJ งฉบับนี] มิใช่การกระทําทางนิติบัญญัติ เนืJ องจาก
มิได้เป็นการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ แต่เป็นคําสัJ งทีJ มี
เนื]อหาและค่าบังคับทางกฎหมายเป็นกฎหมายลําดับลองหรือกฎ ทีJ
โดยปกติเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง  

- ถึงแม้หัวหน้าคสช. จะมิได้มีสถานะเป็นองค์กรฝ่ายปกครองในทาง
รูปแบบ แต่ในทางเนื]อหา การใช้อํานาจดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
ออกคําสัJ ง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัJ วคราว) พ.ศ. 2557 อันเป็นการใช้อํานาจ
ทางปกครอง และเป็นการแก้ไขเปลีJ ยนแปลงกฎกระทรวงซึJ งเป็น
กฎหมายลําดับรอง  จึงทําให้คําสัJ งทีJ  4 มีสถานะเป็น “กฎ”  

- เมืJ อคําสัJ งดังกล่าวมีลักษณะเป็น “กฎ”  การกระทําดังกล่าวจึงต้องอยู่
ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง และ
ต้องเป็นไปตามเงืJ อนไขความสมบูรณ์ของนิติกรรมทางปกครอง และ
ต้องถูกตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง  

- มาตรา 44 เป็นเพียงบทบัญญัติทีJ รับรองสถานะของคําสัJ งของ
หัวหน้าคสช. มิได้จํากัดขอบเขตอํานาจศาลมิให้ตรวจสอบความชอบ

ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั4 งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา โดยมี
เหตุผลดังนีB  

- คําสัJ งของหัวหน้าคสช. เป็นกฎทีJ ออกโดยความเห็นชอบ
ของคสช. อันเป็นการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจโดยตรง
ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัJ วคราว) พ.ศ. 2557 
มิได้อาศัยอํานาจตามกฎหมายผังเมือง   

- มาตรา 44 เป็นฐานแห่งอํานาจในการออกกฎพิพาท 
บัญญัติให้หัวหน้าคสช. โดยความเห็นชอบของคสชมี
อํานาจสัJ งการระงับยับยั]ง หรือกระทําการใดๆ ได้ ไม่ว่าการ
กระทํานั]นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือ
ในทางตุลาการ กรณีจําเป็นเพืJ อประโยชน์ในการปฏิรูปใน
ด้านต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์
ของประชาชนในชาติ  ห รือ เ พืJ อ ป้อง กัน  ระ งับ  ห รือ
ปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบ
เรียบร้อยหรือความมัJ นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจ
ของประเทศหรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ]นภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร  และให้ถือว่าคําสัJ งหรือการ
กระทํา รวมทั]งการปฏิบัติตามคําสัJ งดังกล่าว ชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นทีJ สุด  ดังนัBน เมื4 อคําสั4 ง
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ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 
2558  

- อยู่ระหว่างการจัดทํา
อีก 4 ผัง 
 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- ผังเมืองรวมจังหวัด

นครศรีธรรมราช พ.ศ. 
2556  

- ผังเมืองรวมชุมชนจุฬา
ภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 
2555  

- ผังเมืองรวมเมืองปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 
2555  
 

จังหวัดนครนายก 
- ผังเมืองรวมจังหวัด

นครนายก พ.ศ. 2555  

ด้วยกฎหมายของคําสัJ ง  และข้อกําหนดว่าให้การกระทําใดๆ ของ
หัวหน้าคสช. “ให้เป็นทีJ สุด” นั]น ก็ต้องเป็นกรณีทีJ คําสัJ งดังกล่าวชอบ
ด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วย จึงจะถือว่าการใช้อํานาจนั]นๆ เป็น
ทีJ สุด  

2. คําสั4 งที4  4 กับกฎหมายผังเมือง 
- ลดข้อพิจารณาทางกฎหมายเรืJ องพื]นทีJ ตั] งโรงงานหรือกิจการทีJ

เกีJ ยวข้องในการผลิตพลังงานและการจัดการขยะของเสียปฏิกูล  ซึJ ง
เดิมอาจมีหลักเกณฑ์ข้อกําหนดตามกฎกระทรวงฯ ผังเมือง  ทําให้
หน่วยงานสามารถอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการตามคําสัJ งได้ทุก
พื]นทีJ ทีJ ต้องการได้ โดยมิต้องพิจารณาถึงข้อกําหนดตามกฎหมายผัง
เมืองอันเป็นมาตรการคุ้มครองสิJ งแวดล้อมและสุขภาพเชิงพื]นทีJ ทีJ
สําคัญ  

3. จํานวนผังเมืองที4 ได้รับผลกระทบจากการออกคําสั4 ง 
- ในขณะฟ้อง มีผังเมืองรวมทีJ มีกฎกระทรวงประกาศใช้บังคับจํานวน  

176 ผัง จําแนกเป็นผังเมืองรวมจังหวัด 33 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนจํานวน 143 ผัง 

4. ความสําคัญของกฎหมายผังเมือง 
- การผังเมืองเป็นมาตรการการคุ้มครองการดํารงชีพของประชาชนให้

สามารถอยู่อาศัยในพื]นทีJ ของตนอย่างปกติในสิJ งแวดล้อมทีJ จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต  

- กฎหมายผังเมืองเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะทีJ กําหนดกรอบ
ทิศทางการพัฒนาพื]นทีJ  และการใช้ประโยชน์ทีJ ดิน  อันเป็นเรืJ องทีJ
สําคัญต่อการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการสิJ งแวดล้อม 
การวางแผนสําหรับการพัฒนาในอนาคตทีJ มีผลต่อการเปลีJ ยนแปลง
สภาพทางกายภาพของพื]นทีJ และชุมชน   

- มีผลต่อสิทธิในการดํารงชีวิตอย่างปกติสุขในสิJ งแวดล้อมทีJ ดี สิทธิใน
การกําหนดอนาคตในการพัฒนา สิทธิในการเข้าถึงและใช้ปะรโยชน์ 

ที4  4/2559 เป็นกฎที4 ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 
44 อันมีฐานะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที4 บัญญัติติให้
ถือ ว่า เ ป็นการกระทํา ที4 ชอบด้วยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวและเป็นที4 สุด ศาลจึงไม่อาจ
รับคําฟ้องนีB ไ ว้ พิจารณาเพื4 อควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําอีกได้  
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ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิJ งแวดล้อมเพืJ อคนรุ่น
ปัจจุบันและคนรุ่นถัดไปอย่างเป็นธรรมและยัJ งยืน อันเป็นสิทธิขั]น
พื]นฐานของประชาชนชุมชน  

- “ผังเมืองคือรัฐธรรมนูญของท้องถิJ น”  
- กระบวนการจัดทําผังเมืองวางอยู่บนพื]นฐานการมีส่วนร่วมขอ

ประชาชน ดังนั]น การตรากฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองจึงเป็น
ข้อตกลงร่วมกันของหลายฝ่ายในสังคมทีJ ทุกฝ่ายต้องเคารพ 

5. ผลของคําสั4 งที4  4  
- จากคําสัJ งทีJ  4 เป็นผลให้มาตรการคุ้มครองสิJ งแวดล้อมและสุขภาพเชิง

พื]นทีJ ทีJ มีอยู่ก่อน ไม่ถูกตรวจสอบในกระบวนการอนุมัติอนุญาตและ
กระบวนการยุติธรรม   

6. สรุปความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั4 งที4  4 
- เป็นการออกคําสัJ งโดยปราศจากฐานอํานาจตามกฎหมายและ

รัฐธรรมนูญทีJ ชอบธรรม เนืJ องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ขัดต่อหลัก
นิติรัฐ 

- การออกคําสัJ งหัวหน้า คสช. ทีJ  4/2559 มิได้เป็นไปตามกรอบเงืJ อนไข
การใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา 44 กล่าวคือ ต้องใช้
อํานาจเป็นการจําเป็นเพืJ อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ กรณี
ผังเมืองยังไม่มีเหตุจําเป็นหรือสถานการณ์พิเศษแตกต่างจาก
สถานการณ์ทัJ วไป ทีJ จะเป็นเงืJ อนไขในการออกคําสัJ งหัวหน้า คสช. ทีJ  
r/sttu ได้ 

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและ
จัดทําผังเมือง และกระทบต่อสิทธิในสุขภาพและการดํารงชีวิตอยู่ใน
สิJ งแวดล้อมทีJ ดี ทีJ มีบัญญัติรับรองไว้ทั]งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง 

7. กิจการที4 ได้รับการยกเว้นในขณะฟ้อง 
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- โรงไฟฟ้าทุกประเภท ทุกขนาดกําลังการผลิต ตามแผน PDP 2015 = 
29 โครงการ กว่า 30,000 MGW ซึJ งมีสัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็นแหล่ง
เชื]อเพลิงเพิJ มมากขึ]น  

- โรงไฟฟ้าเชื]อเพลิงขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน กําลังการผลิต 50 
MGW และ 500 MGW โดยไม่ได้ระบุจํานวนโครงการและพื]นทีJ ตั]ง ; 
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศของคพ. มี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีJ ใช้ขยะเป็นเชื]อเพลิงตาม
เป้าหมายจํานวน 53 โรง , โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยโดยการคัด
แยกเพืJ อผลิตแท่งเชื]อเพลิง (RDF) กว่า 90 โรงตามเป้าหมาย  

2.  คดีเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าเกาะขนุน   คดีดําที4  ส.32/2558  
ระหว่างชุมชม จ.ฉะเชิงเทรา รวม 11 คน กับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทีJ  1 และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทีJ  2 (ปลัดฯ)  

 ตําบลเกาะขนุน   
อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
ผังเมืองรวมจังหวัด
ฉะเชิงเทราพ.ศ. 2555  
- ประกาศ 3 พ.ค. 2556 

หมดอายุ 2 พ.ค. 
2561  

- กําหนดพื]นทีJ ต.เกาะ
ขนุน เป็นพื]นทีJ สีขาวมี
กรอบแทยงเขียว 
(ทีJ ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทแลเกษตรกรรม) 
ซึJ งห้ามประกอบ

1. การออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขัดกับกฎหมายผังเมือง  
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จํากัด (บริษัทฯ)  ซึJ งเป็นโรงไฟฟ้า

พลังงานก๊าซ กําลังการผลิตสูงสุดขนาด 105 เมกะวัตต์ ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า แต่เนืJ องจากเป็นการออกใบอนุญาต  
(ใบ รง.4) หลังจากทีJ มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 ซึJ งกําหนดให้พื]นทีJ ตั]งโรงงานไฟฟ้า
ดังกล่าวเป็นพื]นทีJ อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงเขียว) ห้ามสร้างโรงงานทุกจําพวก ซึJ งรวมถึงโรงงานไฟฟ้า
เกาะขนุนนี]ด้วย การออกใบอนุญาตทั]งสองฉบับ (ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) ดังกล่าวจึงเป็นคําสัJ งทาง
ปกครองทีJ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เนืJ องจากเป็นการกระทําทีJ ขัดต่อ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทีJ ได้รับอนุญาตเมืJ อเดือน มกราคม 
2558 ภายหลังการประกาศใช้ผังเมืองทีJ ไม่อนุญาตให้มีโรงงานทุก

- คําให้การของบริษัทฯ ซึJ งถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีทีJ  3 
ในภายหลัง) : ได้อ้างคําสัJ งหัวหน้าคสช.ทีJ  4/2559 โดยอ้างว่า 
แม้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กําหนดให้เป็นทีJ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
ให้ใช้ประโยชน์เพืJ อเกษตรกรรมฯ และมีข้อกําหนดห้ามสร้าง
โรงงานทุกจําพวกมีผลใช้บังคับตั]งแต่วัทีJ  3 พ.ค. 2556 นั]น  
ก็ได้มีคําสัJ งทีJ  4 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 44 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัJ วคราว) พ.ศ.2557 
บัญญัติให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการผัง เ มืองทีJ มีผลใช้ บัง คับอ ยู่ใน 
วันทีJ มีคําสัJ ง  สําหรับการประกอบกิจการโรงงานลําดับทีJ  88  
คือโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ตามทีJ กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -
2579 
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กิจการโรงงานทุก
จําพวก  

ชนิดตั]งอยู่ในพื]นทีJ ดังกล่าว การออกใบอนุญาตจึงขัดต่อกฎหมาย 
ผังเมือง 

- เมืJ อวันทีJ  �r ธ.ค.stt� ชาวบ้านเกาะขนุนจึงได้ยืJ นฟ้อง กกพ. และ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อศาลปกครอง  โดยขอให้ศาลมีคําสัJ ง
เพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ เกาะขนุน ของบริษัท  
แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย 
 
 

2. การไม่จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
- ตามระเบียบว่าด้วยการรับฟังความเห็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน กําหนดให้
ยกเว้นขั]นตอนการรับฟังความคิดเห็นหากบริษัทมีการจัดรับฟังความ
คิดเห็นตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิJ งแวดล้อม (อีไอเอ) 
แล้ว ทําให้ไม่มีการจัดรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวง
อุตสาหกรรม ระเบียบฯดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

3. การตัBงโรงไฟฟ้าในพืBนที4 ที4 ไม่เหมาะสม 
- นอกจากนี] ยังพบว่าสภาพพื]นทีJ ตั]งโรงงานทีJ เป็นพื]นทีJ เกษตรกรรม และ

แก้มลิง ซึJ งเป็นพื]นทีJ ไม่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการโรงงาน ตาม 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

 
 

- คําให้การกกพ. : ปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติได้ออกประกาศเรืJ องหลักเกณฑ์และรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจการทีJ ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบกิจการบาง
ประเภทตามคําสัJ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีJ  
4/2559 ลงวันทีJ  20 มกราคม 2559 ทั]งนี]ประกาศดังกล่าวได้
กําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการทีJ
ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวม สําหรับการประกอบกิจการบางประเภทตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองทีJ มีผลใช้บังคับอยู่แล้วในวันทีJ  20 มกราคม 
2559 และทีJ จะมีผลใช้บังคับตั]งแต่วันทีJ  20 มกราคม 2559 ถึง
วันทีJ  19 มกราคม 2560 ซึJ งรวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้าของผู้ถูก
ฟ้องคดีทีJ  3 (บริษัทฯ) ดังนั]นภายหลังจากทีJ มีคําสัJ งและประกาศ
ดังกล่าวการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีทีJ  3 จึง
ไม่อยู่ในบังคับของผังเมือง 

 
- คําคัดค้านคําให้การ: การออกคําสัJ งหัวหน้าคสช. มีสถานะ

เทียบเท่ากับการออกกฎกระทรวง และเป็นการกระทําทาง
ปกครองประเภทหนึJ ง ซึJ งจะก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทาง
สิJ งแวดล้อม สุขภาพและวิถีของประชาชนในระยะยาว อัน
เนืJ องมาจากการปล่อยให้โครงการด้านพลังงานและขยะ
สามารถเปิดดําเนินการในพื]นทีJ ใดก็ได้โดยไม่คํานึงถึงการ
อนุรักษ์และควบคุมการใช้ประโยชน์ทีJ ดินให้เหมาะสมกับสภาพ
พื]นทีJ ทีJ อยู่ โดยระหว่างนี] มีการตรวจสอบความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของคําสัJ งทีJ  4 ของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลข
ดําทีJ  ฟส. 3/255 โดยสรุปคือ 
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1. เป็นการออกคําสัJ งโดยปราศจากฐานอํานาจตามกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญทีJ ชอบธรรม เนืJ องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 
44 ขัดต่อหลักนิติรัฐ 

2. การออกคําสัJ งหัวหน้า คสช. ทีJ  4/2559 มิได้เป็นไปตาม
กรอบเงืJ อนไขการใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา 
44 กล่าวคือ ต้องใช้อํานาจเป็นการจําเป็นเพืJ อประโยชน์ใน
การปฏิรูปในด้านต่างๆ กรณีผังเมืองยังไม่มีเหตุจําเป็นหรือ
สถานการณ์พิเศษแตกต่างจากสถานการณ์ทัJ วไป ทีJ จะเป็น
เงืJ อนไขในการออกคําสัJ งหัวหน้า คสช. ทีJ  r/sttu ได้ 

3. เป็นการละเมิดต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางและจัดทําผังเมือง และกระทบต่อสิทธิในสุขภาพและ
การดํารงชีวิตอยู่ในสิJ งแวดล้อมทีJ ดี ทีJ มีบัญญัติรับรองไว้ทั]ง
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 

- ศาลปกครองระยองมีคําสั4 งยกคําขอทุเลาการบังคับตาม
กฎหรือคําสั4 งทางปกครอง เมืJ อวันทีJ  31 มี.ค. 2559 โดยหยิบ
ยกคําสัJ งทีJ  4 ประกอบเหตุผลในการยกคําขอฯ สรุปใจความ
สําคัญได้ว่า คําขอประกอบกิจการโรงงานลําดับทีJ  88 ผังเมือง
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมิได้ถูกประกาศบังคับใช้ ประกอบกับ
หัวหน้าคสช. ได้มีคําสัJ งทีJ  4/2559 อันเป็นการยกเว้นการใช้
บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสําหรับกิจการบาง
ประเภท ซึJ งรวมไปถึงกิจการโรงงานลําดับทีJ  88 ประเภท
เดียวกับทีJ พิพาท  ในชั]นนี] จึงยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุในการออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจาการโรงไฟฟ้าไม่น่าจะชอบด้วย
กฎหมาย ยกคําขอ 
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3. คดีฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ทุ่งสัง จ.นครศรีธรรมราช  
ระหว่างชุมชน เครือข่าย “กลุ่มรักษ์ทุ่งสัง” จํานวน 50 คน  
กับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ทีJ  1 (กกพ.), นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสัง ทีJ  2 (นายกฯ) และ บริษัท ทุ่งสัง กรีน จํากัด ทีJ  3 (บจก. ทุ่งสัง)  

 ตําบลทุ่งสัง อําเภอทุ่ง
ใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
ผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
มีข้อกําหนดห้าม
ประกอบกิจการโรงงาน
ลําดับทีJ  88 ในทีJ ดินทุก
ประเภท 

- 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  
“กลุ่มรักษ์ทุ่งสัง” จํานวน 50 คน ยืJ นฟ้องคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) และนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งสัง (นายกฯ) ต่อศาล
ปกครองนครศรีธรรมราช ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ทีJ ออกให้แก่ บจก. ทุ่งสัง ซึJ งเป็นโรงไฟฟ้า
ชีวมวล กําลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ เนืJ องจากในขณะทีJ ออก
ใบอนุญาตฯ มีกฎกระทรวงใ ห้ ใ ช้ บั ง คับ ผัง เ มืองรวมจังห วัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 ประกาศใช้บังคับอยู่  ซึJ งพื]นทีJ ตั]งโครงการ
ได้ถูกกําหนดเป็นทีJ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทีJ มีข้อกําหนดห้ามประกอบ
กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกขนาด 

- โดยลักษณะพื]นทีJ ของตําบลทุ่งสังมีสภาพพื]นทีJ เป็นทีJ ราบ เหมาะแก่
การทําเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิJ งการเพาะปลูก ทําสวนยางพารา 
ส่วนปาล์มนํ]ามัน และเลี]ยงสัตว์  

- ทั]ง กกพ. นายกเทศมนตรีฯ และบจก. ทุ่งสัง ต่างยกคําสัJ ง
หัวหน้าคสช. ฉบับทีJ  4/2559 ขึ]นอ้างในคําให้การของฝ่ายตน 
โดยให้เห็นผลว่า เนืJ องคําสัJ งทีJ  4 กําหนดให้ยกเว้นใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคัลผังเมืองรวม ทีJ มีผลใช้บังคับอยู่ในวันทีJ
มีคําสัJ ง หรือทีJ จะมีผลใช้บังคับภายในหนึJ งปีนับแต่วันทีJ มีคําสัJ ง
กับการประกอบกิจการโรงงานลําดับทีJ  88 ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
(โรงไฟฟ้า) ตามทีJ กําหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579  โครงการโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลทีJ พิพาททีJ มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เมืJ อวันทีJ  8 ก.ค. 2557 และใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื]อถอนอาคาร เมืJ อวันทีJ  22 มิ.ย. 2558 จึงได้รับการยกเว้น
การบังคับตามกฎหมายผังเมือง   
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   ทีJ มา: คดีและกรณีการให้คําปรึกษาของมูลนิธินิติธรรมสิJ งแวดล้อม 

โครงการ - พืBนที4 ข้อเท็จจริงเบืBองต้น ผลกระทบจากคําสั4 ง 

1. โครงการโรงไฟฟ้าขยะ 
ตําบลพระอาจารย์   
อําเภอองครักษ์   
จังหวัดนครนายก  

- ในช่วงสิ]นเ ดือนมีนาคม 2559  บริษัท กรีนเนอยีJ  เทคโนโลยีJ
นครนายก จํากัด (บจก. กรีนเนอยีJ ) ได้ยืJ นคําขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นเชื]อเพลิง

- ชุมชนไม่เห็นด้วยเนืJ องจากพื]นทีJ ตั]งโครงการเป็นพืBนที4 เกษตร มีการ
ปลูกข้าว ไรซ์เบอรี4 ปลอดสารพิษ และมีลําคลอง โดยประชาชน
ประสงค์จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที4 ยว  

- ในขณะทีJ บจก. กรีนเนอยีJ  ยืJ นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก
บังคับใช้อยู่ 

- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก
ประกาศเมืJ อวันทีJ  24 ส.ค. 2555 หมดอายุ 23 ส.ค. 2560 ไม่มีการ
กําหนดเขตพื]นทีJ ใดให้เป็นเขตทีJ ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า (สีม่วง) ทั]งสิ]น และกําหนดห้ามไม่ให้สร้างโรงงาน
ลําดับทีJ  88 ในทุกพื]นทีJ   

- โครงการโรงไฟฟ้าขยะนี]  ตั]งอยู่ในพื]นทีJ สีเขียว (ทีJ ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม)  ห้ามสร้างโรงไฟฟ้าทุกขนาดในพื]นทีJ  ซึ4 ง
คําสั4 งที4  4 ได้ไปยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองดังกล่าวกับ
กิจการโรงไฟฟ้า 

2.  โครงโรงไฟฟ้าชีวมวล  
หมู่ทีJ  1 และ หมู่ 12  
ตําบลวังใหม่
อําเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว 

- เมืJ อวันทีJ  24 มีนาคม 2559 บริษัททีJ ปรึกษาของโครงการโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  

- ภายหลังจากการจัดทํา EIA เสร็จ มีการเปลีJ ยนสถานทีJ ตั]งโรงงานไป
ตั]งใกล้กับสหกรณ์โคนม ไม่เกิน 500 เมตร 

- ในขณะทีJ บริษัทยืJ นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 
 มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้วบังคับใช้อยู่  

- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว
ประกาศเมืJ อวันทีJ  30 มิ.ย. 58 หมดอายุ 30 มิ.ย. 2563  พื]นทีJ ส่วน
ใหญ่เป็นพื]นทีJ สีเขียว (ทีJ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) มีการ
กําหนดพื]นทีJ สีม่วง (ทีJ ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า) 
เพียงสองจุด 

- โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี] ตั]งอยู่ในพื]นทีJ สีเขียว (ทีJ ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม)  ห้ามสร้างโรงไฟฟ้าทุกขนาดในพื]นทีJ  ซึ4 ง
คําสั4 งที4  4 ได้ไปยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองดังกล่าวกับ
กิจการโรงไฟฟ้า
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