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ผูถูกฟองคด ี

 
   คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนองคการเอกชนดานการคุมครอง
สิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
ตามกฎหมาย ทะเบียนเลขที่ จ.๔๖๒๙/๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสิทธิและหนาที่
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการจัดการดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหใชประโยชนไดอยางสมดุล ย่ังยืน และเกิดความมั่นคงทางนิเวศ   
ไดรับการรับรองใหเปนองคการเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยไดรับการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทะเบียน

/เลขที่ ๔/๒๕๕๒... 



 ๒ 

 

เลขที่ ๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซึ่งเปนไปตามความในมาตรา ๗  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟองคดีที่ ๒ 
เปนองคการเอกชนสาธารณประโยชนตามกฎหมาย จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กับกระทรวงมหาดไทย ทะเบียนเลขที่ จ.๔๗๘๕/๒๕๕๒  
มีวัตถุประสงคเพื่อพิทักษและปกปองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหคงอยู และให
สามารถบังคับใชใหเปนไปตามเจตนารมณ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติทางกฎหมายที่กําหนดอยางเครงครัด 
ผูฟองคดีที่ ๓ เปนบุคคลสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ซึ่งมีสิทธิ เสรีภาพ ภายใตกฎหมาย และ
การคุมครองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยอมมีหนาที่รักษา
ผลประโยชนของชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งมีสิทธิที่จะขอใหบุคคลผูเปนขาราชการ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ  
มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และยังมีฐานะเปนกรรมการผูอํานวยการบริหารของ
สมัชชาองคการเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ซึ่งเปนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมที่จดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมที่มีมวลสมาชิกที่เปนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมทั่วประเทศกวา ๒๐๐ 
องคการทั่วประเทศ ผูฟองคดีทั้งสามจึงมีสิทธิที่จะฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองตอศาลปกครองสูงสุด
ใหปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภา กฎหมายที่เกี่ยวของและตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามสิทธิอันพึงมีที่ถูกบัญญัติและคุมครอง 
ไวทั้งหมดหรือบางสวนในมาตรา ๒๘ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๗  
มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๕ (๕) และมาตรา ๘๗ จากกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๒๕๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหา
การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีนายอานันท 
ปนยารชุน เปนประธานกรรมการ และมีกรรมการอื่นอีก ๑๗ คน ประกอบดวยภาคประชาชน 
ภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชนผูประกอบการ มีหนาที่หลักคือ การศึกษาความคิดเห็น
และความตองการของประชาชน ผูประกอบการ นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้ง
ประสานแนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนกับทุกภาคสวน ทั้งในดานสิ่งแวดลอม 

/สุขภาพอนามัย... 



 ๓ 

 

สุขภาพอนามัย สังคม เศรษฐกิจ และการลงทุน เพื่อใหไดขอยุติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กอนที่จะเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดใหความ
สนใจที่จะนํานโยบายที่เปนขอผูกมัดที่ผูถูกฟองคดีไดแถลงไวตอรัฐสภาและประชาชน  
ตามประเด็น เนื้อหาสาระและเจตนารมณ ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยมาปฏิบัติใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม แตกลับละเลยขั้นตอน โดยการเรงรีบ 
รวบรัดหรือดําเนินการใหไดมาซึ่งการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงาน 
การใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 
ตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลวตั้งแตวันที่  
๑๒ มกราคม  ๒๕๕๓ โดยไมเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม  
ในการใหความเห็นหรือแนะนํา โดยการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย 
อันเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการ การมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากระเบียบดังกลาว
เกี่ยวพันกับองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ที่จดทะเบียนกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีมากกวา ๒๐๐ องคการ ไมนับรวมองคการเอกชน
ดานสิ่งแวดลอมที่ ยังไมจดทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวและหรือองคการเอกชน 
ดานสิ่งแวดลอมที่ยังไมเปนนิติบุคคลอีกมากกวา ๕๐๐ องคการ ทั้งนี้ยังมีองคการเอกชนดานสุขภาพ 
ที่จดทะเบียนหรือเปนเครือขายกับกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานสุขภาพแหงชาติ 
หรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติอีกไมต่ํากวา ๕๐๐ องคการ อีกทั้งยังมี
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ 
ที่อยูในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นอีกไมต่ํากวา ๒๐๐ สถาบันทั่วประเทศ 
ซึ่งถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง ซึ่งผูถูกฟองคดีตองเปด
โอกาสใหผูแทนหรือองคการเหลานั้นไดมีโอกาส หรือมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น 
ในการกําหนดระเบียบดังกลาว จึงจะถือวาถูกตองหรือเปนไปตามกฎหมาย หรือตามรัฐธรรมนูญ 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพียงแตดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน
แกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
โดยมีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธานกรรมการ รวมกรรมการจากภาคสวนตางๆ  

/อีกรวม ๑๘ คน... 



 ๔ 

 

อีกรวม ๑๘ คน  คณะทํางานชุดดังกลาวควรที่จะมีหนาที่เพียงการดําเนินการหาขอยุติกัน
แตเฉพาะในกลุมของคณะทํางานดวยกันเอง และผูมีสวนเกี่ยวของจํานวนเล็กนอย 
ในเบื้องตนเทานั้น เมื่อไดขอยุติในสวนของคณะทํางานในเบื้องตนแลว ผูถูกฟองคดี 
ควรที่จะดําเนินการสั่งการหรือมอบหมายใหคณะทํางานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไปเปดโอกาส
ใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการใหความคิดเห็นดวย ตามกฎหมาย
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และหรือชองทางอื่นใดตามนโยบายของผูถูกฟองคดีที่แถลงไวตอรัฐสภา ซึ่งกอนหนามี
ระเบียบดังกลาว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เคยมีคําสั่งที่ ๗๔/๒๕๕๑ 
แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและยกรางกฎหมายจัดตั้งองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมมาแลว 
คณะกรรมการชุดนี้ ไดประชุมปรึกษาหารือและสามารถยกรางกฎหมายดังกลาว 
เปนกฎหมายองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. .... ในรูปของพระราชบัญญัติ 
และกอนที่จะดําเนินการจัดสง (ราง) กฎหมายดังกลาวใหกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดดําเนินการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทั้ง ๔ ภูมิภาค
ทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครมากอนแลว แตเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมและรัฐบาล ที่ไมยอมนํารางกฎหมายดังกลาวเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา 
คณะทํางานชุดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้งพยายามศึกษาหาขอยุติการจัดตั้งองคการอิสระดังกลาว
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยนํา (ราง) พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ พ.ศ. .... มาเปนกรอบในการพิจารณาในรูปแบบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
แตก็ไดรับการคัดคานเปนความเห็นอยางไมเปนทางการมาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา
ไมสามารถจัดตั้งในรูปแบบดังกลาวได เนื่องจากขัดหรือแยงตอกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ .ศ . ๒๕๓๔ คณะทํางานชุดดังกลาวไดมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไปยกรางการจัดตั้งองคการอิสระมาแทนรางกฎหมายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกลาวภายใน ๑ สัปดาห สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดสง
รูปแบบการจัดตั้งองคการอิสระมาในรูปแบบของ (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. .... โดยในรางระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระข้ึนมาคณะหนึ่ง เพื่อสอดรับ
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หรือใชเปนเหตุผลในการตออายุของคณะทํางานแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่มีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นอีก ๑๗ คนตอไป ในรูปคณะกรรมการประสานงานการใหความเห็น 
ขององคการอิสระและกําหนดใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งถือไดวาเปนผลประโยชนทับซอนกัน 
ของคณะทํางาน รวมท้ังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการขัดหรือแยงหรือละเมิด
ตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนที่ประกาศบังคับใชในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และคณะกรรมการชุดนี้จะกําหนดจํานวนและคุณสมบัติขององคการ
เอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งผูแทนสถาบันการศึกษาที่จะเขามาเปน
องคประกอบของคณะกรรมการองคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง  
ซึ่งประกอบไปดวยขาราชการระดับสูง ระดับปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี  
และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิก็เปนขาราชการ 
ที่มีผลประโยชนทับซอนกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพราะไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการผูชํานาญการ (คชก.) และกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ จึงไมอาจถือไดวาเปนตัวแทนของฝายประชาชนไดอยางเต็มที่ การทําหนาที่ของ
คณะกรรมการแมจะกลาวอางวาทําหนาที่เปนพี่เล้ียง ใหคําปรึกษา แนะนําคณะกรรมการ
องคการอิสระในอนาคตนั้น ไมสามารถยืนยันได เพราะถือวาเปนเทคนิคการควบคุม 
ความเปนอิสระขององคการอิสระได โดยผานกระบวนการทางงบประมาณ ที่มีการกําหนดให 
ไปผูกติดไวกับงบประมาณของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม ในอนาคตระบบดังกลาวไมมีหลักประกันใดๆ ที่จะสรางความเชื่อมั่นไดวา
ระบบราชการจะไมกีดกัน ขัดขวาง การใชงบประมาณขององคการอิสระได การออกระเบียบ
หรือหลักเกณฑดังกลาวไมเคยมีการสอบถามผูมีสวนไดเสียใหไดขอยุติเปนที่ยอมรับกอนเลย 
การดําเนินการดังกลาวจึงถือวาขัดตอกฎหมายและเจตนารมณ มาตรา ๖๗ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  การกระทําอยางเรงรีบ รวบรัด
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําไปสูการละเวนและเพิกเฉยตอนโยบาย 
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ของตนเอง และกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีในฐานะผูมีสวนไดเสียและผูแทนของผูมีสวนไดเสียและ 
ในฐานะประชาชนจึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุด 
  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ 
  ผูฟองคดีทั้งสามยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับระงับการดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระ
ในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓  
ไวกอนชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
  ศาลไดพิจารณาคําฟองและขอเท็จจริงในสํานวนคดีแลวเห็นวา มีประเด็น 
ที่จะตองวินิจฉัยในเบื้องตนวา ศาลมีอํานาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาหรือไม เพราะเหตุ
เกี่ยวกับอํานาจศาลและเงื่อนไขในการฟองคดี 
  พิเคราะหแลวตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด 
เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย
หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับ
การกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือ 
มีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร
หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ และมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา 
ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย 
ของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ไดบัญญัตินิยามคําวา กฎ หมายความวา  
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด 
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หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ และนิยามคําวา เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา (๑) ขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง (๒) คณะกรรมการ
วินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคล ซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง 
หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และ (๓) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)  
  คดีนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนบุคคลและคณะบุคคล 
ที่มีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ  คําสั่ ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .  ๒๕๓๔  ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
การประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ออกมาใชบังคับ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามคํานิยาม
คําวา เจาหนาที่ของรัฐ (๒) ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระ ซึ่งตามขอ ๑๐ ของระเบียบไดกําหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใหดําเนินการประสานใหผูแทนองคการเอกชน 
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพตกลงรวมกันจัดตั้งเปนองคการอิสระ ใหการสนับสนุน 
คําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในการดําเนินการขององคการอิสระ เสนอแนะตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตลอดจนคาใชจายขององคการอิสระ ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการดําเนินการใหความเห็นขององคการอิสระ และพิจารณาเสนอแนะ
การแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ หนวยงานของรัฐ 
หรือองคการอิสระ และขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ของระเบียบกําหนดใหคณะกรรมการจัดใหมี 
การประชุมรวมกันระหวางองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดานสุขภาพ เพื่อทําความตกลง
ในการจัดตั้งองคการอิสระ และเมื่อมีการจัดตั้งองคการอิสระแลว ขอ ๑๕ ของระเบียบ
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กําหนดใหการมีคณะกรรมการบริหารองคการอิสระ หลักเกณฑการบริหารงานและ
หลักเกณฑการใหความเห็นโครงการหรือกิจกรรมขององคการอิสระใหเปนไปตามที่ 
องคการอิสระกําหนด สวนขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐ ของระเบียบ กําหนดใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม 
ใหองคการอิสระใหความเห็นและองคการอิสระตองใหความเห็นใหแลวเสร็จภายในเวลาหกสิบวัน
นับแตวันไดรับขอมูล แลวจัดสงความเห็นไปยังหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือ 
เปนผูอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมนั้น เห็นวา บทบัญญัติของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับเปนการทั่วไป  
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีสภาพเปนกฎ ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ .  ๒๕๔๒  
เมื่อผูฟองคดีทั้งสามฟองขอใหศาลเพิกถอนระเบียบดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเปนกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี จึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตผูใดจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได 
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหผูฟองคดีจะตองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ 
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอันเนื่องจากการกระทําของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและการแกไขความเดือดรอนหรือความเสียหาย ตองมีคําบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ โดยศาลสั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือหามการกระทํานั้นทั้งหมดหรือบางสวน  
  คดีมีประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 
ตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ กอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได แกผูฟองคดีทั้งสาม อันทําใหผูฟองคดีทั้งสามเปนผูมีสิทธิฟอง
ขอใหเพิกถอนระเบียบดังกลาวหรือไม เห็นวา มาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกระเบียบปฏิบัติราชการ
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เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ใหความเห็นชอบแลวใหใชบังคับได ผูถูกฟองคดีที่ ๑  ไดอาศัยอํานาจดังกลาว ออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ .ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให 
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทน
องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอน
ดําเนินการตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดออกระเบียบดังกลาวเพื่อใหมีการดําเนินการจัดตั้ง
องคการอิสระตามที่มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว โดยไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการประสานงานใหความเห็น
ขององคการอิสระมีอํานาจหนาที่ประสานการดําเนินการใหผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือดานสุขภาพ ตกลงรวมกันจัดตั้งเปนองคการอิสระ โดยใหคณะกรรมการประสานงาน 
ใหความเห็นขององคการอิสระจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูแทนขององคการเอกชน
และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทําความตกลงในการจัดตั้งองคการอิสระ และใหองคการอิสระ 
ไปกําหนดการใหมีคณะกรรมการบริหารองคการอิสระ หลักเกณฑการบริหารงานและ
หลักเกณฑการใหความเห็นโครงการหรือกิจกรรมขององคการอิสระใหเปนไปตามที่องคการ
อิสระกําหนด เห็นไดวา บทบัญญัติของระเบียบดังกลาวเปนการใหอํานาจคณะกรรมการ
ประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระไปดําเนินการประสานงานเพื่อใหมีการจัดตั้ง
องคการอิสระ  ดังนั้น ผลทางกฎหมายตามระเบียบดังกลาวจึงยังไมไปกระทบกระเทือน 
ตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสามใหไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดจากระเบียบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เปนเหตุ 
แหงการฟองคดีนี้ ผูฟองคดีทั้งสามจึงเปนผูไมมีสิทธิฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองสูงสุด
จึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสามไวพิจารณา เมื่อศาลไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสาม
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ไวพิจารณา จึงไมจําตองพิจารณาคําขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
 

นายเกษม  คมสัตยธรรม                ตุลาการเจาของสํานวน 
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นายวรวิทย  กังศศิเทียม 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายมนูญ  ปุญญกริยากร 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
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