
สรุปประเด็นค ำฟ้อง ค ำสัง่ไม่รบัฟ้อง

และควำมเห็นต่อค ำสัง่ศำลปกครองสงูสุด

:กรณีคดีฟ้องเพิกถอนค ำสัง่หวัหนำ้ คสช.ท่ี 4/2559 

เร่ืองยกเวน้กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยผงัเมือง

ส ำหรบักิจกำรบำงประเภท

สุรชยั ตรงงำม ทนำยควำม

และเลขำธิกำรมลูนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอ้ม



ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรย่ืนฟ้องคดี

• คดีหมายด าที่ ฟส.3/2559 ศาลปกครองสงูสดุ

• ผู้ฟ้องคดี 12 คน พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน 

8 จังหวัด รวม 485 คนในฐานะผู้สนับสนุนการฟ้องคดี

• ยื่นฟ้อง 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่1 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2

• ย่ืนฟ้องเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559





• สถานะของค าสัง่หวัหนา้ คสช. ที่ 4/2559 

• ประกาศบังคับใช้ 20 มกราคม 2559

• มีผลเป็นการยกเว้นกฎกระทรวงบังคับใช้ผงัเมืองรวม

บางส่วน (บางประเภทกจิการ: โรงไฟฟ้าและขยะ) ณ 

วันประกาศ และที่จะประกาศต่อไป 1 ปี ถงึ 19 ม.ค. 2560

• มีสถานะเทยีบเท่ากฎกระทรวง ที่ต้องผ่านความเหน็ชอบ

ของคณะรัฐมนตรี ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงูสดุ

สรุปประเด็นค ำฟ้อง



• ค าสั่งที่ 4/59 อาศัยอ านาจ มาตรา 44 ขัดต่อหลักนิติรัฐ หลักการ

แบ่งแยกอ านาจ การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ และระบอบ

ประชาธปิไตย 

• มาตรา 44 รับรองสถานะค าสั่งทางรปูแบบ แต่มิได้เป็นกฎหมายที่

ยกเว้นขอบเขตอ านาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

“ความเป็นที่สดุ ต้องเป็นกรณีค าสั่งชอบด้วยกม.และรัฐธรรมนูญเท่านั้น”

• ค าสั่งที่ 4/59 มิได้เป็นไปตามกรอบเงื่อนไขการใช้อ านาจตาม

รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 44 (การปฏริูป สมานฉันท ์รักษาความมั่นคงฯ)

สรุปประเด็นค ำฟ้อง - เหตุควำมไม่ชอบดว้ยกฎหมำย



• เป็นมาตรการที่สร้างความเดือดร้อนเสยีหายแก่ประชาชน

เกนิจ าเป็น

• เป็นการละเมิดต่อสทิธกิารมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง

และจัดท าผงัเมือง

• กระทบต่อสทิธใินสขุภาพและการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

“ขอใหศ้าลพิพากษาเพกิถอน

ค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่4/2559”

สรุปประเด็นค ำฟ้อง - เหตุควำมไม่ชอบดว้ยกฎหมำย



(ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที ่ฟส.8/2559)

• เน้ือหาค าสั่งที่ 4/59 มีผลเป็นการยกเว้นกฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผงัเมืองรวม

• เป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป และถอืเป็นกฎที่ต้องผ่าน

ความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 

• โดยทั่วไป อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ

ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 3 และ 11(2)

สรปุค ำสัง่ไม่รบัค ำฟ้องไวพิ้จำรณำ



(ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที ่ฟส.8/2559)

• แต่ โดยที่ ค าสั่งที่ 4/59 ออกโดยอาศัยอ านาจโดยตรง

ตามรัฐธรรมนูญฯ (ช่ัวคราว) 2557 มาตรา 44 บัญญัติว่า

[ กรณจี าเป็นเพ่ือการปฏริูป สมานฉันท ์รักษาความมั่นคงฯ 

คสช. มีอ านาจออกค าสั่งหรือกระท าการใดๆ และให้ถือว่า

ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และเป็นที่สดุ ]

• ศาลปกครองสงูสุดจงึไม่อาจรับค าฟ้องไวพ้จิารณาเพือ่

ควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ที ่4/59

สรปุค ำสัง่ไม่รบัค ำฟ้องไวพิ้จำรณำ (ต่อ)



• หากค าสั่งในคดีนี้คือทศิทางการวินิจฉัย อาจแปลความได้
ว่า ศาลปกครองจะไม่ตรวจสอบการใชอ้ านาจมาตรา 

44 ในทุกกรณี แม้จะมีการละเมิดสทิธเิสรีภาพของ

ประชาชนโดยไม่ธรรม  ใช่หรือไม่ ?

• ตามรัฐธรรมนูญฯ (ฉบบัช่ัวคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 

45 วรรคหนึ่ง ศาลรฐัธรรมนูญกถู็กตัดอ านาจการ

ตรวจสอบหรือรับฟ้องหากเป็นการใช้อ านาจของ คสช. 

ตามมาตรา 44

ควำมเห็นเบ้ืองตน้ต่อค ำสัง่ไม่รบัค ำฟ้อง



• ศาลควรต้องพิจารณาว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 

เข้าเงื่อนไขการใช้อ านาจตามมาตรา 44 หรือไม่

• การที่ศาลไม่วินิจฉัยประเดน็น้ี อาจท าให้เกดิการตีความ
ประหลาดได้ว่า คสช. ออกค าสั่งอะไรกไ็ด้ ตาม

รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 44 ถอืว่า ถูกตอ้งเสมอ โดยไม่มี

ขอบเขต หรือเงือ่นไขจ ากดัใดๆ

ควำมเห็นเบ้ืองตน้ต่อค ำสัง่ไม่รบัค ำฟ้อง





บทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
มาตรา 265 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปจนกว่า

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ีจะเข้า

รับหน้าที่

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 ...และให้ถือว่า

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจ

ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผล

ใช้บังคับต่อไป

...



มาตรา 279 บรรดาประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวัน

ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 

265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าที่มีผลใช้บังคับ

ในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ 

ค าสั่ง การกระท า ตลอดจนการปฏบิัติตามประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท านั้น 

เป็นประกาศ ค าสั่ง การกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ และ

กฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ ต่อไป การยกเลิกหรือ

แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศหรือค าสั่งดังกล่าวให้กระท าเป็นพระราชบัญญัติ เว้น

แต่ประกาศหรือค าสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางบริหาร การยกเลิก

หรือแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี 

แล้วแต่กรณ ี...

บทเฉพาะกาลรฐัธรรมนูญฉบบัประชามติ



ระยะสั้น 

• เรียกรอ้ง คสช.ยกเลิก ค าสัง่คสช.ที ่4/59 และค าสัง่อ่ืนที่

ละเมิดสิทธิ +  ระงบัการใชอ้ านาจม.44

• ใชสิ้ทธิตรวจสอบ ฟ้องรอ้ง เป็นรายโครงการ

ระยะยาว

แกไ้ขรฐัธรรมนูญ ปลดล็อคผลของค าสัง่ตาม ม. 44

ตั้งกรรมการตรวจสอบยกเลิกเพกิถอนค าสัง่ คสช. ทางกฎหมาย

ขอ้เสนอ



www.enlawfoundation.org 

Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิง่แวดลอ้ม - EnLAW

“เราจะอยู่กนัไปอย่างนี้ จริงๆหรือ

อยู่ในประเทศทีเ่ขาใชอ้ านาจ  

กระทบสิทธิประชาชน แต่ตรวจสอบไม่ได”้


