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ผูท้ ำ 

                   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)/กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 

เรื่อง 

                   ขอหารือกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

                   แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

หวัขอ้ 

                   -  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

                       [มาตรา 49] 

                   -  พระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [มาตรา 49] 

                   -   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

                        [มาตรา 8, มาตรา 9] 

ประเด็น [1] 

                   คณะกรรมการผู้ช านาญการจะไม่เหน็ชอบหรือเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ 

                   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเหน็ชอบเนื่องจากมีการส าคัญผิดใน

ข้อเทจ็จริง 

                   อนัเป็นสาระส าคัญในการพิจารณาให้ความเหน็ ได้หรือไม่ 

ควำมเห็น 

                   ค าสั่งของคณะกรรมการผู้ช านาญการที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผล 

                   กระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพ 

                   สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น เป็นกรณีที่เหน็ว่าข้อเทจ็จริงในรายงานนั้น 

                   ถูกต้องและครบถ้วนแล้วแต่เมื่อปรากฏว่าข้อเทจ็จริงในรายงานนั้นยังไม่ได้

ศึกษา 

                   และก าหนดมาตรการในการป้องกนัหรือแก้ไขผลกระทบเกี่ยวกบัปะการังซึ่งเป็น 

                   ข้อมูลที่ส าคัญ ค าสั่งให้ความเหน็ชอบรายงานจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย  

                   คณะกรรมการผู้ช านาญการมีอ านาจเพกิถอนค าสั่งดังกล่าวได้ โดยอาศัยอ านาจ 



                   ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

                   ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่งอาจเพิกถอนค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 

<ประเดน็ [2]> 

                   คณะกรรมการผู้ช านาญการจะก าหนดเวลาให้เจ้าของโครงการจัดท าและน าเสนอ 

                   รายงานที่สั่งให้ศึกษาเพิ่มเติมได้หรือไม่ และหากเจ้าของโครงการมิได้

ด าเนินการ 

                   ภายในเวลาดังกล่าว คณะกรรมการผู้ช านาญการจะไม่รับพิจารณาและไม่

เหน็ชอบ 

                   รายงานทั้งฉบับได้หรือไม่ 

ควำมเห็น 

                   การก าหนดเวลาให้แก้ไขรายงานและน าเสนอรายงานฯ ภายในเวลาที่ก าหนด

เป็น 

                   การตัดสทิธผิู้ขออนุญาตจะต้องมีกฎหมายก าหนดให้อ านาจ ในพระราชบัญญัติ 

                   ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มิได้ก าหนดให้คณะกรรมการ 

                   มีอ านาจในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการผู้ช านาญการจึงไม่อาจก าหนดเวลาให้ 

                   บริษัท ยูเนียนฯ จัดท ารายงานที่สั่งให้ศึกษาเพิ่มและน าเสนอภายในเวลาที่

ก าหนด 

                   ได้ 

  

ประเด็น [3] 

                   ในกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการมีค าสั่งไม่เหน็ชอบหรือเพิกถอนความ

เหน็ชอบ 

                   รายงานของบริษัท ยูเนียนฯ ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร และส านักงานหรือ 

                   คณะกรรมการผู้ช านาญการจะต้องรับผิดชอบหรือรับผลทางกฎหมายอย่างไร 

ควำมเห็น 

                   การที่คณะกรรมการผู้ช านาญการใช้ดุลยพินิจสั่งเพิกถอนความเหน็ชอบรายงาน 

                   โดยมีเหตุผลเพียงพอและอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดแล้วเป็นการ

ปฏบิัติ 

                   หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวแต่อย่างใด 

  
  
  

 
 



ความเห็นฉบบัเต็ม 

ดคูวามเห็นฉบับยอ่ 

เลขเสร็จ 

๔๒๔/๒๕๔๓ 

เรื่อง 

                                               บันทกึ 

           เร่ือง  อ านาจของคณะกรรมการผู้ช านาญการในการสั่งแก้ไข 

                   รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                                               ---------- 

เนื้ อหำ 

                   กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสอื ด่วนที่สดุ  

ที่ วว ๐๘๐๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ์๒๕๔๓ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ความว่า ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีข้อสงสัยเกี่ยวกบัอ านาจ 

หน้าที่ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งมีการก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๓  

วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

โดยมีข้อเทจ็จริงดังต่อไปนี้  

                   ๑. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตาม 

ความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง 

แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศก าหนดให้โครงการท่าเทยีบเรือพาณิชย์ที่ 

สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มี 

ก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ เมกกะวัตต์ขึ้นไป เป็นต้น ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกรณีที่เป็นโครงการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตาม 

กฎหมายก่อนเร่ิมการก่อสร้างหรือด าเนินการให้บุคคลผู้อนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตามกฎหมายและต่อส านักงานนโยบาย 

และแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  เป็นไปตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                   ๒. ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ที่เสนอมาตามข้อ ๑ เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ ซ่ึงแต่งตั้งโดย 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามความในมาตรา ๔๘ วรรคห้า 

                   ๓. บริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ด าเนินโครงการ 



โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่าเทยีบเรือหินกรูด ได้มอบหมายให้บริษัท สร้างสรรค์  

คอนซัลแตนท ์จ ากดั เป็นผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 

ดังกล่าว และได้น าเสนอรายงานฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็น 

ส่วนราชการระดับกรมภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

                   ๔. ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการน าเสนอรายงานฯ  

ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา และคณะกรรมการผู้ช านาญการได้ให้ความเหน็ชอบ 

ในรายงานฯ ของบริษัท ยูเนียนฯ ทั้ง ๒ โครงการ ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

จึงได้มีหนังสอืแจ้งให้กรมเจ้าท่าและกรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผู้อนุญาตโครงการทราบ 

                   ๕. ต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ และกรมเจ้าท่าได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล า้ล าน า้  

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๒ หลังจากนั้นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้ย่ืน 

หนังสือถึงส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมขอให้ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมของทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว เนื่องจากได้มีการตรวจสอบพบแนวปะการัง 

ที่มีความหลากหลายและมีความสมบูรณ์อยู่เป็นแนวกว้าง ซ่ึงขัดแย้งกบัข้อมูลที่บริษัท ยูเนียน  

เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั น าเสนอในรายงานฯ ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

ได้น าเรื่องร้องเรียนของกลุ่มอนุรักษ์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการ โดยได้มีการประชุม 

ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลการส ารวจปะการังจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ได้แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน า้  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมประมง ปรากฏว่าข้อมูลจากทุกแหล่งเกี่ยวกบัสถานภาพ 

ของปะการังในบริเวณดังกล่าวมีความสอดคล้องกนั คือ มีหินกองนอกหรือหินกรูดและหิน 

กองในคือบริเวณที่เป็นปะการังอยู่ในบริเวณดังกล่าว คณะกรรมการผู้ช านาญการจึงมีมติ 

มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้บริษัท  

ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั ด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม  

ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจึงได้มีหนังสอืแจ้งให้บริษัท ยูเนียน เพาเวอร์  

ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั ท าการศึกษาเพิ่มเติมพร้อมทั้งแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ 

กรมเจ้าท่าเพื่อทราบในวันที่ ๕ สงิหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๔๒ ตามล าดับ  

ทั้งนี้  โดยปฏบิัติตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตอบข้อหารือของ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปัญหาเกี่ยวกบัอ านาจของส านักงานนโยบายและแผน 

สิ่งแวดล้อมในการเพิกถอนหรือยกเลิกความเหน็ชอบที่ได้ให้ไว้ส าหรับรายงานเกี่ยวกับการ 

ศึกษาและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยส าคัญผิดใน 

ข้อเทจ็จริง (เร่ืองเสรจ็ที่ ๓๘๖/๒๕๓๒) ต่อมาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ บริษัท ยูเนียน  

เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั ท าการศึกษาเพิ่มเติม และส านักงานนโยบายและแผน 

สิ่งแวดล้อมได้มีหนังสอืแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมเจ้าท่าเพื่อทราบและพิจารณา 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒ ตามล าดับ 

                   ต่อมาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ บริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์ 



จ ากดั ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

ถ่านหินส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติมระบบนิเวศน์ทางทะเลต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  

และส านักงานฯ ได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ ในวันที่ ๒๓ ธนัวาคม  

๒๕๔๒ ซ่ึงที่ประชุมไม่เหน็ชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มเติม  

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงขอหารือดังนี้  

                   ๑. ในกรณีที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 

ไฟฟ้าพลังความร้อนและท่าเทยีบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์ 

จ ากดั ซ่ึงได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ต่อมามีการส าคัญผิดในข้อเทจ็จริงในเรื่องปะการังอนัมีผลให้การ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ให้ความเห็นชอบไปแล้วไม่สมบูรณ์เพราะมิได้มีการศึกษาและ 

ก าหนดมาตรการในการป้องกนัหรือแก้ไขผลกระทบที่จะเกดิต่อปะการังไว้ คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการสามารถมีความเหน็เปล่ียนแปลงเป็นไม่เหน็ชอบหรือเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเหน็ชอบไปแล้วได้หรือไม่ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายใด 

                   ๒. ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องปะการัง 

เพิ่มเติมตามข้อเทจ็จริงดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการผู้ช านาญการจะสามารถก าหนดเวลาให้จัด 

ท ารายงานฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการเพื่อพิจารณาได้หรือไม่ และหากเจ้าของ 

โครงการมิได้จัดท าและน าเสนอรายงานฯ ภายในเวลาที่คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด  

คณะกรรมการผู้ช านาญการจะไม่รับพิจารณาและไม่เหน็ชอบในรายงานฯ ทั้งฉบับได้หรือไม่ 

                   ๓. หากมีการด าเนินการไม่ให้ความเหน็ชอบรายงานฯ ที่เคยให้ความเหน็ชอบ 

แล้วหรือเพิกถอนความเหน็ชอบดังกล่าวตามข้อ ๑ ผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเป็นอย่างไร และส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

หรือคณะกรรมการผู้ช านาญการ จะต้องรับผิดชอบหรือได้รับผลทางกฎหมายอย่างไร 

                   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาเร่ืองหารือดังกล่าวโดยได้ฟัง 

ค าชี้แจงข้อเทจ็จริงจากผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ส านักงาน 

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) และผู้แทน 

กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) แล้ว ปรากฏข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมว่า ในการจัดท ารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเลโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่าเทยีบเรือ 

ของบริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั ได้ว่าจ้างบริษัท สร้างสรรค์ คอนซัลแตนท ์ 

จ ากดั เป็นผู้จัดท ารายงานฯ โดยได้ใช้วิธศีึกษาจากแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ 

ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจัดท ามาเป็นเวลานานแล้ว และสอบถามข้อเทจ็จริง 

เพิ่มเติมจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมิได้ท าการส ารวจใต้ท้องทะเล 

จริงแต่อย่างใด ซึ่งท าให้การท ารายงานฯ มีข้อเทจ็จริงคลาดเคลื่อนโดยมิได้รายงานข้อเทจ็จริง 

ว่ามีแนวปะการังโขดที่มีความสมบูรณ์ระดับปานกลางอยู่ห่างจากบริเวณปล่อยน า้หล่อเยน็ 

โรงงานไฟฟ้าที่จะก่อสร้างประมาณ ๕๐๐-๘๐๐ เมตร และห่างจากสะพานเทยีบเรือประมาณ  

๑๐ กโิลเมตร โดยผลกระทบที่เกดิขึ้นแก่ระบบนิเวศน์ทางทะเลมี ๒ ประการ คือ ระหว่าง 



การก่อสร้างสะพานเทยีบเรือจะเกดิความขุ่นของน า้ทะเลซึ่งจะรบกวนปะการังและสตัว์น า้ใน 

ขณะท าการก่อสร้างแต่จะไม่มีผลกระทบในภายหลังที่สร้างเสรจ็แล้ว และการปล่อยน า้หล่อเยน็ 

เคร่ืองจักรลงไปในทะเล จะท าให้อุณหภมูิของน า้ทะเลสูงขึ้ น มีผลต่อการอยู่อาศัยของสตัว์น า้  

คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธขิอรับใบอนุญาตท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตของบริษัท สร้างสรรค์ คอนซัลแตนท ์จ ากดั เป็นเวลา ๘ เดือน และ 

ใบอนุญาตของบริษัท สร้างสรรค์ฯ ได้หมดอายุลงแล้ว บริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์ 

จ ากดั ได้ว่าจ้างผู้รับอนุญาตท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายอื่นด าเนินการ 

แก้ไขปรับปรุงรายงานฯ ตามมติของคณะกรรมการผู้ช านาญการมาแล้ว ๓ คร้ัง ส านักงาน 

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเกรงว่า ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการได้ให้ความเหน็ชอบ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ถ้าปรากฏว่ามีข้อเทจ็จริงผิดพลาดคลาดเคล่ือน  

แต่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังไม่ถูกเพิกถอนผู้ประกอบการอาจน าไป 

ใช้ในการขออนุญาตด าเนินการตามโครงการต่อไปได้ จึงจ าเป็นต้องหารือเพื่อเป็นแนวทางใน 

การปฏบิัติราชการต่อไป 

                   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) พิจารณาแล้ว มีความเหน็ดังนี้  

                   ประเดน็ที่หนึ่ง ในกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการเหน็ว่ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเหน็ชอบไปแล้ว มิได้มีการศึกษาและก าหนดมาตรการในการ 

ป้องกนัหรือแก้ไขผลกระทบที่จะเกดิต่อปะการังไว้ จะมีค าสั่งไม่เหน็ชอบหรือเพิกถอนรายงานนั้น 

ได้หรือไม่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายใด นั้น เหน็ว่า มาตรา ๔๙*(๑) แห่งพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในสี่สบิห้าวันนับจากวันที่ 

ได้รับรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และ 

มาตรา ๔๘ วรรคสี่*(๒) ก าหนดว่า ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเหน็ว่า 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมี 

ข้อมูลครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ส านักงานนโยบายและ 

แผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเหน็เบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวเพื่อน าเสนอให้ 

คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป  ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานที่คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการจะพิจารณาให้ความเหน็ชอบจึงเป็นข้อมูลที่ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

เหน็ว่าถูกต้องและครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนจะเสนอความเหน็ 

ในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการ การพิจารณาให้ความเหน็รายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ช านาญการตามมาตรา ๔๙ จึงเป็นการพิจารณาให้ 

ความเหน็จากข้อเทจ็จริงที่ปรากฏอยู่ในรายงานในขณะนั้นซึ่งเหน็ว่ามีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน 

แล้ว อย่างไรกต็าม หากต่อมามีข้อเทจ็จริงเปล่ียนแปลงไป หรือมีการส าคัญผิดในข้อเทจ็จริง  

อนัมีผลท าให้การพิจารณาเกี่ยวกบัรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๖) ได้เคยพิจารณาให้ความว่า  

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาสามารถเปล่ียนแปลงความเหน็ที่เคยพิจารณาไว้แล้วได้  



(เร่ืองเสรจ็ที่ ๓๘๖/๒๕๓๒) ปัญหาตามที่หารือมานี้  คณะกรรมการผู้ช านาญการได้พิจารณา 

ให้ความเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าและท่าเทยีบเรือ 

ของบริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั ไปแล้ว แต่ข้อเทจ็จริงได้ปรากฏในภายหลัง 

ต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการ จากการที่กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีหนังสอื 

ร้องเรียนในโครงการของบริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั เกี่ยวกบัการมีแนว 

ปะการังใต้ทะเลใกล้กบัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและท่าเทยีบเรือ ซึ่งขัดแย้งกบัข้อมูลที่บริษัท  

ยูเนียนฯ น าเสนอในรายงานฯ และเมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการได้ตรวจสอบพบว่า 

รายงานฯ ที่ได้ให้ความเหน็ชอบไปแล้วนั้น มิได้มีการศึกษาและก าหนดมาตรการในการป้องกนั 

หรือแก้ไขผลกระทบที่จะเกดิต่อปะการังไว้ ซ่ึงคณะกรรมการผู้ช านาญการเหน็ว่าข้อมูลดังกล่าว 

เป็นข้อมูลอนัเป็นสาระส าคัญในการพิจารณาให้ความเห็นตามมาตรา ๔๙ ความเหน็ของ 

คณะกรรมการผู้ช านาญการที่เหน็ชอบรายงานฯ ในขณะนั้น จึงเป็นการให้ความเหน็ในขณะที่ 

ข้อเทจ็จริงที่พิจารณายังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการวิธปีฏบิัติราชการทาง 

ปกครองได้เคยวินิจฉัยว่า อ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการเป็นการใช้ 

อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อนัมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธหิรือหน้าที่ของบุคคล 

ผู้ขออนุญาต จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕*(๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เร่ืองเสรจ็ที่ ๕๓๘/๒๕๔๑) กรณีดังกล่าวจึงต้องน า 

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาปรับใช้  

ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ให้ความเหน็ไว้ว่าค าสั่งใดถ้าเกดิขึ้นโดยอ้างข้อเทจ็จริง 

ที่ไม่ถูกต้อง ค าสั่งนั้นกเ็ป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เร่ืองเสรจ็ที่ ๓/๒๕๒๙)*(๔) และ 

พระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๐*(๕) ก าหนดว่า ค าสั่ง 

ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้และมาตรา ๕๑*(๖)  

ก าหนดหลักเกณฑก์ารเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าให้ค านึงถึงความ 

เชื่อโดยสจุริตของผู้รับผลประโยชน์ในความคงอยู่ของค าสั่งนั้นกบัประโยชน์สาธารณะ  

ในกรณีผู้รับค าสั่งได้เชื่อโดยสจุริตและใช้ประโยชน์อนัเกิดจากค าสั่งทางปกครองหรือได้ 

ด าเนินการเกี่ยวกบัทรัพย์สนิไปแล้วไม่อาจแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ 

ผู้นั้นต้องเสียหายเกนิควรแก่กรณีแต่ถ้าผู้รับค าสั่งได้ให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

ในสาระส าคัญ ผู้รับค าสั่งไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสจุริตได้  ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการเหน็ว่า การพิจารณาให้ความเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ของบริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั ทั้ง ๒ โครงการ ข้อเทจ็จริงในรายงาน 

ยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนเพราะยังมิได้ศึกษาและก าหนดมาตรการในการป้องกนัหรือแก้ไข 

ผลกระทบที่จะเกดิต่อปะการังหรือสัตว์น า้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งเป็นข้อมูลอนัเป็นสาระ 

ส าคัญในการพิจารณาให้ความเหน็ ค าสั่งที่ให้ความเหน็ชอบรายงานดังกล่าวจึงเป็นค าสั่งที่  

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการผู้ช านาญการในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่ง อาจเพิกถอน 

ค าสั่งดังกล่าวได้ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๙*(๗) แห่งพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ 



อาจเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 

                   ประเดน็ที่สอง คณะกรรมการผู้ช านาญการสามารถก าหนดเวลาให้เจ้าของ 

โครงการจัดท ารายงานฯ เร่ืองปะการังเพิ่มเติม และน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการเพื่อ 

พิจารณาได้หรือไม่ และหากเจ้าของโครงการไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  

จะมีค าสั่งไม่รับพิจารณาและไม่เหน็ชอบในรายงานฯ ทั้งฉบับได้หรือไม่ นั้น เหน็ว่า มาตรา ๔๙*

(๘)  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ก าหนดให้คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการพิจารณาให้ความเหน็ในรายงานฯ ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการมีความเหน็ได้เพียง ๒ กรณี คือ ให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเหน็ชอบ  

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเหน็ชอบหรือถือว่าได้ให้ความเหน็ชอบ มาตรา ๔๙  

วรรคสอง ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้  

และในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเหน็ชอบรายงานฯ มาตรา ๔๙ วรรคสาม  

ให้อ านาจคณะกรรมการผู้ช านาญการการสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมรายงานที่เสนอ หรือ 

ให้จัดท าใหม่ทั้งฉบับ โดยผลของการที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเหน็ชอบรายงานฯ  

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตจะต้องรอการสั่งอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตก่อนจนกว่าผู้ขออนุญาต 

จะเสนอรายงานฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด จะเหน็ได้ว่า พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรายงานที่เสนอ หรือให้จัดท าใหม่ได้เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการไม่เหน็ชอบรายงานนั้นเท่านั้น แต่โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้ให้อ านาจคณะกรรมการผู้ช านาญการมีอ านาจก าหนด 

เวลาให้ผู้ขออนุญาตจัดท ารายงานฯ ที่สั่งให้แก้ไขและน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการ  

คณะกรรมการผู้ช านาญการจงึไม่อาจก าหนดเวลาให้บริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์ 

จ ากดั จัดท ารายงานฯ เร่ืองปะการังที่สั่งให้ศึกษาเพิ่มเติมและให้เสนอต่อคณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการภายในเวลาที่ก าหนดได้ เพราะการก าหนดระยะเวลาให้แก้ไขรายงานฯ ย่อมมีผล 

เป็นการตัดสทิธขิองผู้ที่ไม่เสนอรายงานภายในเวลาที่ก าหนด จะต้องมีกฎหมายก าหนดให้ 

อ านาจไว้จึงจะท าได้ อกีประการหนึ่ง การส่งรายงานล่าช้าย่อมจะเกดิผลเสยีต่อผู้จัดท ารายงาน 

เองที่จะได้รับการพิจารณาโครงการล่าช้าไปด้วย จึงไม่มีความจ าเป็นที่กฎหมายจะต้องก าหนด 

เวลาดังกล่าวนี้ ไว้แต่อย่างใด 

                   ประเดน็ที่สาม หากคณะกรรมการผู้ช านาญการมีค าสั่งไม่เหน็ชอบหรือเพิกถอน 

รายงานฯ ที่ได้ให้ความเหน็ชอบไปแล้ว ผลของค าสั่งดังกล่าวตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเป็นอย่างไร และส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

หรือคณะกรรมการผู้ช านาญการ จะต้องรับผิดชอบหรือได้รับผลทางกฎหมายหรือไม่ อย่างไร นั้น  

เหน็ว่า พระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๒ วรรคสอง*(๙)  

ก าหนดว่าค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลง แต่เมื่อ 

ข้อเทจ็จริงปรากฏว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการได้มีมติเหน็ชอบกบัรายงานการวิเคราะห์ผล 



กระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากส าคัญผิดในข้อเทจ็จริง และถ้าข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัสภาพปะการัง 

ที่อยู่ในบริเวณโครงการเป็นสาระส าคัญต่อการพิจารณารายงานคณะกรรมการผู้ช านาญการ 

กส็ามารถใช้ดุลพินิจสั่งเพิกถอนการให้ความเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

นั้นได้ และเม่ือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุผลเพียงพอและอยู่ภายในขอบเขตอ านาจที่กฎหมาย 

ก าหนด แม้ว่าค าสั่งเพิกถอนดังกล่าวจะกระทบสิทธขิองบริษัทฯ ผู้ได้รับประโยชน์ในความคงอยู่ 

ของค าสั่ง กถ็ือเป็นการปฏบิัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว 

  

                                                          (ลงชื่อ)   รองพล เจริญพันธุ ์

                                                                     (นายรองพล  เจริญพันธ)์ 

                                                               รองเลขาธกิารฯ รักษาราชการแทน 

                                                                เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          กนัยายน  ๒๕๔๓ 

---------------------------------------- 

                   *(๑) มาตรา ๔๙  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการตามมาตรา ๔๘  

ให้กระท าให้แล้วเสรจ็ภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

จากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้เสรจ็ 

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเหน็ชอบแล้ว 

                   ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเหน็ชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่า 

คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเหน็ชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายสั่ง 

อนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้ 

                   ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเหน็ชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการ 

สั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการสั่งให้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท า 

ใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอยีดที่คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด 

                   เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้ 

ท าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดท าใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณา 

รายงานดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว  

แต่ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  

ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการเหน็ชอบ และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่บุคคล 

ผู้ขออนุญาตได้ 

                   ในกรณีที่เหน็เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนด 



ให้โครงการหรือกจิการตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องเสนอ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือ 

กจิการนั้น ตามวิธกีารเช่นเดียวกบัการขออนุญาตด้วยกไ็ด้ 

                   *(๒) มาตรา ๔๘  ในกรณีที่โครงการหรือกจิการซึ่งต้องจัดท ารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกจิการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต 

จากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายนั้น และต่อ 

ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็นรายงาน 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๔๖  

วรรคสอง กไ็ด้ 

                   ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการ 

หรือกจิการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ จากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

                   ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเหน็ว่ารายงานที่เสนอมามิได้จัดท าให้ 

ถูกต้องตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ 

ครบถ้วน ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงาน

ทราบ 

ภายในก าหนดเวลาสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 

                   ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเหน็ว่า รายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน  

หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและ 

แผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเหน็เบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 

ก าหนดสามสบิวัน นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 

                   การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธกีารที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาต 

ตามกฎหมายส าหรับโครงการหรือกจิการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

                   *(๓) มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้  

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ 

                           "ค าสั่งทางปกครอง" หมายความว่า 

                           (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง 

นิติสมัพันธข์ึ้นระหว่างบุคคลในอนัที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ 



สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ  

การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความ 

รวมถึงการออกกฎ 

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ 

                   *(๔) ค าวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ๓/๒๕๒๙ 

                           "การมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปนั้นย่อมเป็นไปตามกระบวนการการ 

ตัดสนิใจโดยมีการพิจารณาข้อเทจ็จริงเสียก่อนว่าข้อเทจ็จริงที่ฟังได้เป็นเช่นใด จากนั้นจะต้อง 

มีการน าข้อเทจ็จริงนั้นมาปรับหลักกฎหมายที่เหน็ว่าถูกต้อง โดยมีเหตุผลที่เหมาะสม ฉะนั้น  

ค าสั่งใดถ้าเกดิขึ้นเพราะต้องอ้างข้อเทจ็จริงที่ไม่ถูกต้องหรือปรับหลักกฎหมายผิดพลาด  

ค าสั่งนั้นกเ็ป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" 

                   *(๕) มาตรา ๕๐  ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอน 

ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด 

ขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ แต่ถ้าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ รับ การเพิกถอน

ต้อง 

เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

                   *(๖) มาตรา ๕๑  การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็น 

การให้เงิน หรือให้ทรัพย์สนิหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค านึงถึงความเชื่อโดยสจุริต 

ของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองนั้นกบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั 

                   ความเชื่อโดยสจุริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค าสั่งทาง 

ปกครองได้ใช้ประโยชน์อนัเกดิจากค าสั่งทางปกครองหรือได้ด าเนินการเกี่ยวกบัทรัพย์สนิไป 

แล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้นั้นต้องเสยีหายเกนิควร 

แก่กรณี 

                   ในกรณีดังต่อไปนี้  ผู้รับค าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสจุริตไม่ได้ 

                   (๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้ 

แจ้ง หรือข่มขู่หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สนิหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

                   (๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                   (๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองในขณะได้รับ 

ค าสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

                   ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ที่

ผู้ รับ 

ค าสั่งทางปกครองได้ไป ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยถ้าเมื่อใดผู้รับค าสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วย 

กฎหมายของค าสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้ เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สจุริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้น 



ต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเตม็จ านวน 

                   *(๗) มาตรา ๔๙  เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าสั่ง 

ทางปกครองได้ตามหลักเกณฑใ์นมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการ 

ก าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ 

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ 

                   *(๘) โปรดดูเชิงอรรถที่ (๗), ข้างต้น 

                   *(๙) มาตรา ๔๒  ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับ 

แจ้งเป็นต้นไป 

                   ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดย 

เง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอื่น 

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ. 

  
ชไมพร/แก้ไข 

๑๙ สงิหาคม ๒๕๔๕ 
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