
เอกสารประกอบการเสวนา “ค ำสั่ง คสช. มำตรำ 44…อ ำนำจที่ศำลไม่(อำจ)ตรวจสอบ: กรณีศึกษำค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. ที่ 4/2559  

เรื่องยกเว้นกำรบังคบัใช้ผังเมืองฯ” วันอาทิตย์ที ่26 กุมภาพันธ์ 2560 จัดท าโดย มูลนิธินิตธิรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 

เอกสำรสรุปประเด็นค ำฟ้อง ค ำสั่งไม่รับค ำฟ้องไว้พิจำรณำ และควำมเห็นต่อค ำสั่งไม่รับฟ้องฯ 
 

เครือข่ำยภำคประชำชน 8 จังหวัด ร่วมกับมูลนธิินติิธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 
ยื่นฟ้องหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ต่อศำลปกครองสูงสุด 

ขอให้เพิกถอนค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่4/2559 
กรณียกเว้นผังเมืองทั่วประเทศส ำหรับกิจกำรด้ำนพลังงำนและขยะซึ่งมีควำมเสี่ยง 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอันเป็นกำรเปิดทำงให้มีกิจกำรอันตรำยตั้งในพ้ืนที่ไม่เหมำะสมได้ 

วันจันทร์ที ่18 เมษำยน 2559 เวลำ 13.30 น. ณ ศำลปกครองสูงสุด  
------------------------------------------------------------------------------------ 

“อ ำนำจรัฐที่ละเมิดสิทธิประชำชนต้องถูกควบคุมและตรวจสอบได้” 
 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส าหรับการ
ประกอบกิจการบางประเภท ที่มีผลเป็นการยกเว้นผังเมืองทั่วประเทศอันเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเชิงพ้ืนที่ของประชาชน และเป็นกรอบก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้มีความ
ยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  โดยมีกิจการที่ได้รับการยกเว้นผังเมืองตามค าสั่งหัวหน้า คสช . ที่ 4/2559 นี้
ประกอบด้วยกิจการโรงไฟฟ้า กิจการด้านพลังงาน และกิจการกาจัดและจัดการขยะจ านวนหลายร้อยโครงการทั่ว
ประเทศตามแผนงานที่หน่วยงานรัฐวางไว้  

เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่4/2559 เห็นว่า ค าสั่งดังกล่าว
ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
จะก่อให้เกิดผลกระทบความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวอย่างร้ายแรงอัน
เนื่องมาจากการปล่อยให้โครงการด้านพลังงานและขยะสามารถเปิดด าเนินการในพ้ืนที่ใดก็ได้โดยไม่ค านึงถึงการ
อนุรักษ์และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลาย
ประการ กล่าวคือ  

1) เป็นการออกค าสั่งโดยปราศจากฐานอ านาจตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรม เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 44 ขัดต่อหลักนิติรัฐ หลักการแบ่งแยกอ านาจ การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจและ
ระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง  

2) การออกค าสั่งหัวหน้า คสช . ที่ 4/2559 มิได้เป็นไปตามกรอบเงื่อนไขการใช้อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 44 และนอกจากจะไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่อ้างไว้ในค าสั่งแล้ว ยังเป็น
มาตรการที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ประชาชนเกินความจ าเป็นด้วย  
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3) เป็นการละเมิดต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมือง และกระทบต่อ

สิทธิในสุขภาพและการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่มีบัญญัติรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่า

ด้วยการผังเมือง  

 

และด้วยเหตุที่ว่าหลักการวางและจัดท าผังเมืองเป็นการตรากฎกระทรวงซึ่งเกิดจากข้อตกลงร่วมกัน

ของหลายฝ่ายในสังคมเกี่ยวกับประโยชน์อันหลากหลายที่แตกต่างกันบนพ้ืนที่และการยอมรับถึงการจ ากัดสิทธิของ

ตนเองในแต่ละกลุ่มที่ได้กระท าอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเคารพต่อ

ข้อตกลงของสังคมดังกล่าวและต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นเพ่ือยังให้ เกิดความสมดุลของสิทธิต่างๆ 

เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในธรรมชาติ สิทธิในการพัฒนา สิทธิในทรัพย์สินดังนั้นการออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 จึง

เป็นการกระท าทางปกครองที่ขัดต่อวัตถุประสงค์และหัวใจของการผังเมืองและการจัดท าผังเมืองรวม และเป็นการ

ละเมิดข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่ายในสังคมไทยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อันหลากหลายที่แตกต่างกันบนพ้ืนที่ตาม

วิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยในปัจจุบัน (ณ วันที่ 18 เมษายน 2559)พบว่ามีผังเมืองรวมที่มีกฎกระทรวงประกาศใช้

บังคับจานวน 176 ผัง จ าแนกเป็นผังเมืองรวมจังหวัด 33 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน 143 ผัง  

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและทบทวนการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 44 ออกค าสั่งที่ 4/2559 

ของหัวหน้า คสช. อันมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางปกครองออกกฎที่มีสถานะเทียบเท่ากฎกระทรวงและย่อมอยู่

ภายใต้ขอบเขตอ านาจศาลปกครองสูงสุดในการท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งดังกล่าวได้ตาม

หลักนิติรัฐ เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 จึงมอบอ านาจให้มูลนิธินิติธรรม

สิ่งแวดล้อมยื่นฟ้องหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อศาลปกครองสูงสุด เพ่ือ

ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

ประโยชน์สาธารณะ และแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทุกคน และเพ่ือเป็น

บรรทัดฐานในการยืนหยัดธ ารงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐ นิติธรรม ความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

ดังวิสัยทัศน์ของศาลปกครองที่ว่า “ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักที่ใช้อ านาจตุลาการในการอ านวยความยุติธรรมทาง

ปกครองตามหลักนิติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดบรรทัดฐานการบริหาร

ราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ” และเพื่อยืนยัน

หลักการว่า “อ ำนำจรัฐที่ละเมิดสิทธิประชำชนต้องถูกควบคุมและตรวจสอบได้” 
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สรุปประเด็นค ำสั่งไม่รับค ำฟ้องคดฟี้องเพิกถอนค ำสั่งหัวหน้ำ คสช.ที่ 4/2559 ไว้พิจำรณำ 

ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่  4/2559 มีเนื้อหาเป็นการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง อันมีผลบังคับเป็นการทั่วไป จึงอยู่ในความหมายของกฎ และถือ
เป็นกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่โดยทั่วไปแล้วอยู่ในอ านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 3 และมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542)  

แต่โดยที่ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 มิได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายผังเมือง แต่อาศัย
อ านาจโดยตรงตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ท่ีบัญญัติให้ในกรณีที่ คสช. เห็น
ความจ าเป็นเพ่ือการปฏิรูป การสร้างสมานฉันท์ หรือเพ่ือปราบปรามการบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือ
ความมั่นคงฯ ให้มีอ านาจออกค าสั่งหรือกระท าการใดๆได้ และให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท าใดๆที่อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 44 นั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด  

ดังนั้น เมื่อค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 ออกโดยอาศัยอ านาจมาตรา 44 อันเป็นกฎหมายรฐัธรรมนญู 

ที่บัญญัติให้ถือว่าเป็นค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับค า

ฟ้องไว้พิจารณาเพ่ือควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 (ค ำสั่งศำล

ปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขแดงท่ี ฟส.8/2559) 
 

 ควำมเห็นต่อค ำสั่งไม่รับค ำฟ้องไว้พิจำรณำ โดยสุรชัย ตรงงำม เลขำธิกำรมูลนิธินิติธรรม

สิ่งแวดล้อม (EnLAW) และทนำยควำม 

1. หากค าสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้คือทิศทางค าวินิจฉัย อาจแปลความได้ว่า ศาลปกครองจะไม่ตรวจสอบ

ความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่ง คสช. ที่ออกตามาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฯ (ชั่วคราว) พ.ศ.2557 ในทุกกรณี  

แม้ค าสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 นั้นอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่เป็นธรรม  

2. รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 5 และ 

มาตรา 44 ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่า กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรั ฐธรรมนูญนี้หรือไม่  

ซึ่งหมายความว่า ศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกตัดอ านาจการตรวจสอบหรือรับฟ้องหากเป็นการออกค าสั่ง คสช.  

ตามมาตรา 44  

3. อย่างน้อยศาลควรต้องพิจารณาว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เข้าเง่ือนไขการใช้อ านาจตามมาตรา 44 

หรือไม่ แต่ศาลปกครองสูงสุดก็มิได้วินิจฉัยไว้ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการตีความประหลาดได้ว่า คสช. ออกค าสั่งอะไรก็ได้

โดยอาศัยอ านาจรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 44 ถือว่าถูกต้องเสมอ โดยไม่มีขอบเขตจ ากัดใดๆ ที่ควรตรวจสอบได้ตามหลัก

กฎหมาย 


