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เรื่อง  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
 กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
   ใหตองปฏิบัติ (อุทธรณคําพิพากษา)

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําที่ ๖๑๑/๒๕๔๖ หมายเลขแดงท่ี 
๑๑๗๑/๒๕๔๘ ของศาลปกครองช้ันตน (ศาลปกครองกลาง) โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
   คดีนี้ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดและเปนเจาของอาคารเลขที่ ๒๒๒ 
ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อาคารดังกลาวเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

  บริษัท ภูมิภวัน จํากัด      ผูฟองคดี
  
  ระหวาง
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๑
   เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดลอม ที่ ๒
   คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
   สิ่งแวดลอมดานโครงการท่ีพักอาศัย บริการชุมชน
   และสถานท่ีพักตากอากาศ ที่ ๓          ผูถูกฟองคดี
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๙ ชัน้และช้ันใตดนิ ๒ ชัน้ ใชสาํหรับเปนอาคารสํานกังาน จอดรถยนต อาคารพาณิชยและพักอาศัย ตอมา
ผูฟองคดีไดทําการดัดแปลงอาคารดังกลาว ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยไดรับใบรับรองการดัดแปลงอาคารเลขท่ี ๔๔๘/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๑ และไดทําการแบงก้ันหองและตกแตงภายในหองพักเปดทําการเปนโรงแรมบางสวนต้ังแต
เดือนมกราคม ๒๕๔๑ และเม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดยื่นขออนุญาตเปล่ียนการใช
อาคารช้ันที่ ๒๒ ถึงชั้นที่ ๕๑ และช้ันที่ ๕๔ ถึงชั้นที่ ๗๔ ตอกรุงเทพมหานครเพ่ือขอใชเปนโรงแรม
และไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ สงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบรายงานดังกลาวเบื้องตนแลวเห็นวาการเสนอ
รายงานยังมีรายละเอียดขอมูลไมชัดเจนและไมครบถวนในหลายประเด็น จึงขอใหผูฟองคดีปรับปรุง
แกไขรายละเอียดเพิ่มเติมใหครบถวนสมบูรณ ซึ่งผูฟองคดีไดจัดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงได
เสนอรายงานตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ พรอมกับเชิญประชุมคณะกรรมการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งเปนการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ที่ประชุม
ไดพิจารณาเรื่องของผูฟองคดีแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดยื่นเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ภายหลังจากที่ไดดําเนินกิจการโรงแรมไปแลว โดยยังไมไดรับความเห็นชอบในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ การนําเสนอรายงานดังกลาวจึงไมเปนไป
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ที่กําหนดใหเสนอรายงานในขั้นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร ที่ประชุมจึงมีมติ
ใหฝายเลขานุการทําหนังสือสอบถามไปยังผูฟองคดีและหนวยงานผูอนุญาต ใหชี้แจงขอเท็จจริง
ถึงสภาพปจจุบันของการดําเนินการโครงการ และการเปดดําเนินกิจการโรงแรมของผูฟองคดี
โดยยังมิไดพิจารณารายงานดังกลาว ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ โตแยง
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ ไดรับรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดใหความเห็นชอบ
รายงานของผูฟองคดีแลว ตามมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจงยืนยัน
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาผูฟองคดีไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดนํา
ขอมูลดังกลาวเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับทราบขอมูลจาก
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรมใบหยก สกาย ของผูฟองคดีวาโครงการ
ไดเปดดําเนินกิจการเปนโรงแรมไปแลวบางสวน ซึ่งถือวาเปนโครงการท่ีมิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
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ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ รายงานดังกลาวจึงไมอยูในอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๓
ที่จะพิจารณาได และไมอาจนํามาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันมาใชบังคับได จึงมีมติ
ไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจง
ผลการพิจารณาดังกลาวใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙/๒๑๒๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๔๖ และแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบตามหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙/๒๑๐๗ ลงวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๔๖
   ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เนื่องจากมาตรา ๔๘ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหเมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเสนอมาวาถูกตองครบถวนแลว จึงใหเสนอตอคณะกรรมการฯ
พิจารณา โดยตองเสนอภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการเสนอรายงานน้ัน เมื่อผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดเสนอรายงานนั้นตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแลว ก็ตองถือวารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูฟองคดีและเอกสารประกอบครบถวนถูกตองแลว การท่ีคณะกรรมการฯ
อางในภายหลังวารายงานท่ีเสนอมาน้ันไมถูกตองครบถวนหรือไมเปนไปตามมาตรา ๔๘ วรรคส่ี
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยชัดแจง
และเม่ือคณะกรรมการฯ ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูฟองคดีจาก
ผูถกูฟองคดีที ่๑ แลว จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรอืไมใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานของผูฟองคดีจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ หากคณะกรรมการฯ
มิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการฯ ใหความ
เห็นชอบแลวตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง กําหนดใหเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะตองสั่งอนุญาตตามคําขอใหแกผูฟองคดี การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมสั่งอนุญาตใหแกผูฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายทําให
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ไม ไดรับการอนุญาตใหประกอบกิจการตาม
ความประสงคได และเปนการพิจารณาท่ีลาชาเกินสมควร กอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจ
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล 
   ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดี
   ศาลปกครองช้ันตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวาการท่ีผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ มีมติไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมใบหยก สกาย
ของผูฟองคดี เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา ในการประชุมของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ที่พิจารณาวาผูฟองคดีไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมภายหลังจาก
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่ไดดําเนินกิจการโรงแรมไปแลว โดยยังไมไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การนําเสนอรายงานดังกลาวจึงไมเปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๓๙ ที่กําหนดใหเสนอรายงานในขั้นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร จึงมีมติใหฝาย
เลขานุการสอบถามผูฟองคดีและหนวยงานผูอนุญาตใหชี้แจงขอเท็จจริงถึงสภาพปจจุบัน
ของการดําเนินการโครงการและการเปดดําเนินกิจการโรงแรมของผูฟองคดี แตผูฟองคดี
ไมดําเนินการตามมติดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรม
ใบหยก สกาย ของผูฟองคดี เมื่อผูฟองคดีมิไดชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวเพียงแตมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ยืนยันวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายแลว จึงเปนกรณีที่
ผูฟองคดีไมดําเนินการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มติของผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ในการประชุมคร้ังท่ี
๒๔/๒๕๔๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ท่ีไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการโรงแรมใบหยก สกาย ของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายแลว
   สวนที่ผูฟองคดีอางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕
เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ไมพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดี
จึงเปนกรณีที่มิไดพิจารณารายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓
ใหความเห็นชอบแลว และผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นวา
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูฟองคดีวา โครงการ
ไดเปดดําเนินการเปนโรงแรมแลวบางสวน ผูถูกฟองคดีท่ี ๓ จึงมีอํานาจท่ีจะยังไมใหความเห็นชอบ
และส่ังใหชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได และถือวาไดมีการพิจารณารายงานของผูฟองคดีแลว
และระยะเวลาในการพิจารณารายงานนับตั้งแตผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับรายงานฉบับเพิ่มเติม
พรอมความเห็นเบื้องตนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ และพิจารณา
มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งรวมระยะเวลาการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
แลวไมเกินส่ีสิบหาวัน จึงไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดใหความเห็นชอบรายงาน
ของผูฟองคดีแลว และแมผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบหรือถือวาใหความเห็นชอบรายงาน
ของผูฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไมมีอํานาจท่ีจะอนุญาตใหผูฟองคดี
เปดดําเนินกิจการโรงแรมได เพราะเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตตามความในมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีพิพาทนี้ คือ
ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในฐานะนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ดังนั้น ขออาง
ของผูฟองคดีจึงฟงไมขึ้น
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

   ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง
   ผูฟองคดีอุทธรณวา เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ กรณีจึงไดมีการผานข้ันตอน
ของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ในการตรวจสอบขอมูลและเอกสารวาถูกตองครบถวนหรือไมแลว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจะตองออกคําสั่งทางปกครองวาใหความเห็นชอบหรือไม
ใหความเห็นชอบอยางใดอยางหนึ่งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของผูฟองคดีจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดพิจารณาภายในกําหนดระยะ
เวลาดังกลาว จึงตองเปนกรณีตามมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบและ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แจงผล
การพิจารณาดังกลาวตอเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อใหดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ของตนตอไป การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ทําให
เจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตไมทราบขอเท็จจริงที่ตองใชในการมีคําสั่ง จึงกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูฟองคดี สวนการท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ไดมีมติไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของผูฟองคดีในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เปนการพิจารณา
ที่ลวงพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มติไมเห็นชอบในการประชุมดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๓
เปนการกระทําเพื่ออาศัยใหเปนเหตุขอหักลางในเจตนาของกฎหมายที่จํากัดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของการพิจารณา เปนการอางเหตุที่ไมไดมีบทบัญญัติไวมาทําการขยายเวลาพิจารณาตามที่กฎหมาย
กําหนดใหลาชาออกไป และยังทําใหการปฏิบัติหนาที่ของงานราชการฝายอื่นลาชา สวนการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติใหฝายเลขานุการ
ทําหนังสือสอบถามไปยังผูฟองคดีและหนวยงานที่มีอํานาจอนุญาตใหชี้แจงขอเท็จจริงถึงสภาพ
ปจจุบันของการดําเนินการโครงการและการเปดดําเนินการโรงแรมของผูฟองคดีโดยยังไมพิจารณา
รายงานดังกลาว จากมติดังกลาวเห็นไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไปแยงอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑
และออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานที่พิจารณาอนุญาตและผูฟองคดี
ใหชี้แจงขอเท็จจริง แตกลับไมยอมออกคําสั่งเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
มติที่ประชุมที่วายังไมพิจารณารายงาน เปนมติที่หักลางบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใหตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงระยะเวลาพิจารณาใหแลวเสร็จตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปน
การพิจารณาเกินกวาอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว และเปนการเพิ่มภาระใหแกผูฟองคดี อาคาร
ของผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหใชเปนอาคารพักอาศัย ซ่ึงก็เปดใหผูอ่ืนทําการเชาอยูอาศัยไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใชอาคารเปนโรงแรมจึงเปนเพียงเปลี่ยนชื่อที่เรียกกิจการ
เทานั้น ไมไดเปล่ียนสภาพความเปนจริงของการใชพื้นที่อาคารท่ีพักอาศัยที่ไดรับอนุญาตไว
แลวแตอยางใด  กลาวคือ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางใด ๆ ไปจากเดิม
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมไดปฏิบัติหนาท่ีหรือมอบหมายใหมีการปฏิบัติหนาท่ีของตนในการตรวจ
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สถานที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของผูฟองคดี แตไดนําเหตุผลกรณีอื่นมาพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของผูฟองคดี จึงเปนการวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย อีกทั้งองคประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๓
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ เปนองคประชุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ไมมีสิทธิและไมมีอํานาจท่ีจะเปนประธานในท่ีประชุมและดําเนินการประชุม ตามมาตรา ๑๖ ประกอบ
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
กําหนดใหในการประชุมหากประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ผูทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมตองเปนรองประธาน หรือกรรมการที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหทําหนาที่ประธาน
แตปรากฏวาในการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีนายมานิตย ศิริวรรณ ทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม
ซึ่งนายมานิตย ไมไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมอาจเปนประธานในการ
ประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ได การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕
และครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาว เปนการฝาฝน
ตอบทบัญญัติของกฎหมาย มติในการประชุมดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครอง
สูงสุดมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
แจงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กําหนด
ใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบแลว ตอเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป หากไมปฏิบัติตามใหถือคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดเปนการแสดงเจตนาของผูถูกฟองคดีทั้งสาม

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
   ประเด็นท่ีหน่ึง  คําอุทธรณของผูฟองคดีเปนคําอุทธรณที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับไว
พิจารณาไดหรือไม
   เม่ือพิจารณาตามคําอุทธรณของผูฟองคดีแลว เห็นวา แมตามคําขอทายคําฟองผูฟองคดี
จะมีคําขอใหศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่
โดยใหมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอเปลี่ยนแปลงการใชอาคารของผูฟองคดี ซึ่งตามกฎหมายแลวเปน
อํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดเปนอํานาจหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด แตเมื่อพิจารณาตามคําฟอง คําคัดคาน
คําใหการ และคําชี้แจงที่ผูฟองคดีไดยื่นตอศาลปกครองชั้นตนแลว จะเห็นไดวา ผูฟองคดีมีความ
ประสงคจะใหศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่
แจงผลการพิจารณาท่ีกฎหมายไดกําหนดใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูฟองคดีตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจส่ังอนุญาตตามคําขอ
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดทําคําใหการ
และคําใหการเพ่ิมเติมชี้แจงในประเด็นดังกลาวแลว เมื่อศาลปกครองช้ันตนวินิจฉัยในประเด็นน้ี
แตเพียงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ไมมีอํานาจอนุญาตใหผูฟองคดีเปดกิจการ
โรงแรมได ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําพิพากษาในประเด็นดังกลาววา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่แจงผลการพิจารณาตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตตามคําขอ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร คําอุทธรณในประเด็นนี้จึงเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบ
ในศาลปกครองช้ันตน คําอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสองประเด็นจึงเปนคําอุทธรณท่ีสมบูรณ
ครบถวน ตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจรับอุทธรณนี้ไวพิจารณา
   ประเด็นที่สอง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการโรงแรมใบหยก สกาย ของผูฟองคดี เปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย
หรือไม และผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติหรือไม
   กรณีมีประเด็นตองพิจารณาตามคําอุทธรณของผูฟองคดีวา รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผูฟองคดีเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อนําเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓
พิจารณา นั้น เปนรายงานท่ีใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบแลวตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม
เห็นวา ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา การพิจารณาของ
คณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๔๘ ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว และวรรคสาม บัญญัติวา ในกรณีที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาที่รอการสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตไวกอนจนกวา
บุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการ
สั่งใหทําการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหมทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการกําหนด วรรคสี่ บัญญัติวา เมื่อบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมซึ่งไดทําการแกไขเพิ่มเติมหรือไดจัดทําใหมทั้งฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานดังกลาว
แตถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายส่ังอนุญาตแกบุคคล
ผูขออนุญาตได
   เม่ือพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว เห็นวา
เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณในการคุมครองผูเสนอรายงาน โดยกําหนดระยะเวลาเรงรัดใหผูถูกฟอง
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

คดีที่ ๓ พิจารณารายงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ไมวาจะเปนการพิจารณา
ครั้งแรกตามวรรคหน่ึง หรือกรณีการส่ังใหแกไขตามวรรคส่ี มิฉะนั้นแลวจะตองถือวาเปนการให
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อใหเจาของโครงการหรือกิจการผูเสนอรายงานไดทราบเปนที่แนนอนวา
เม่ือใดข้ันตอนการพิจารณารายงานดังกลาวจะแลวเสร็จ ซึ่งเกิดประโยชนตอการจัดเตรียมการอ่ืน ๆ
เพื่อใหกิจการน้ันสําเร็จตามวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีไดวางแผนไว อีกทั้งเพ่ือปองกันมิให
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถวงเวลาในการพิจารณาไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคใด อันมีจุดมุงหมายใหเกิดความ
สมดุลระหวางการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการ
ของเอกชน และเม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่นอกจากจะมุงเนนเพื่อจัดการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ของประเทศแลว ยังมุงกําหนดอํานาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไป
โดยชัดเจน และจัดระบบการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้น จึงไดมีการบัญญัติกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไว
   คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาความเห็นเบื้องตนและเสนอรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดีตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาเม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ เมื่อ
พิจารณาจากการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาวเห็นไดวา เมื่อผูถูกฟองคดีท่ี ๓ มีมติ
ที่ประชุมเพียงใหฝายเลขานุการทําหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาของ
โครงการเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันของการดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชอาคารและการเปด
ดําเนินการกิจการโรงแรม หากมีการละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายจะตองมีการพิจารณาโทษ
กอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะพิจารณารายงานตอไป การพิจารณาในการประชุมของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ นั้น มิไดมีการพิจารณาวารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีขอบกพรอง
ประการใดที่จะไมใหความเห็นชอบ และสั่งใหผูฟองคดีจัดทํามาใหมหรือแกไขเพิ่มเติม ผูถูกฟอง
คดีที่ ๓ ไมไดมีมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
จึงไมอาจถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟอง
คดีแลวเสร็จ ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดและถือไมไดวาเปนการไมใหความเห็นชอบและสั่งใหผูฟอง
คดีแกไขเพิ่มเติม อันเปนการขยายระยะเวลาพิจารณาใหผูถูกฟองคดีอีกสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับการเสนอรายงานที่แกไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๔๙ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได
ดวยเหตุดังกลาว กรณีจึงตองเปนไปตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดวา ถาผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ใหถือวาผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ใหความเห็นชอบแลว สวนที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามอางวา
ผูฟองคดีไดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายหลังจากที่ได
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๑๑๗จุลนิติ

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

เปดทําการเปนโรงแรมไปบางสวนแลว จึงเปนการเสนอรายงานท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว
ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ที่กําหนดใหเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร จึงไมมีสิทธิที่จะขอรับประโยชนจากกฎหมายไดนั้น เห็นวา เจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดวา
ตองมีการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อตองการใหเปนมาตรการหนึ่งที่ใช
ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดพิจารณาตรวจสอบกิจการหรือโครงการที่มี
แนวโนมวาจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในลักษณะรุนแรงวาจะสงผลกระทบกระเทือนตอ
สิ่งแวดลอมอยางใด เพื่อใหแนใจวาการอนุมัติโครงการหรือกิจการไดกระทําอยูบนพื้นฐานของ
การไดรับรูเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการอนุมัติโครงการหรือกิจการนั้นแลว สวนเรื่อง
ขั้นตอนการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม นั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดเสนอรายงานในข้ันขออนุญาตเปล่ียนแปลงการใชอาคารแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมี
อํานาจหนาที่โดยตรงในการพิจารณาใหความเห็นในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปฏิเสธไมพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
นอกจากจะไมตรงตามเจตนารมณของกฎหมายส่ิงแวดลอมแลว ยังกอใหเกิดความไมเปนธรรม
แกผูประกอบการที่ถูกกําจัดสิทธิมิใหประกอบกิจการโรงแรมของตน สวนการฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของกฎหมาย โดยการท่ีผูฟองคดีไดฝาฝนเปดดําเนินกิจการโรงแรมไปกอนขออนุญาต
เปล่ียนแปลงการใชอาคารน้ัน ก็เปนอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีจะพิจารณากลาวโทษ
ดําเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายตอไป ขอกลาวอางของผูถูกฟองคดีทั้งสามในขอนี้ฟงไมขึ้น
   เมื่อไดวินิจฉัยไปแลววา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และมิไดเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมใหความเห็นชอบและมีคําสั่งใหผูฟองคดีทําการแกไขเพิ่มเติม
หรือจัดทําใหมทั้งฉบับที่จะเปนการขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปอีกสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
การเสนอรายงานที่แกไขเพิ่มเติม จึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ดังนั้น เมื่อตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดี ซึ่งเปนมติภายหลังจากระยะเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนมติที่ฝาฝนตอมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มติในการประชุมคร้ังท่ี ๒๔/๒๕๔๕
เม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ของผูถูกฟองคดีท่ี ๓ จึงไมชอบดวยกฎหมาย แมคดีนี้ผูฟองคดี
จะไมไดมีคําขอใหเพิกถอนมติดังกลาว แตตามคําฟองผูฟองคดีกลาวอางวามติดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย และการท่ีศาลจะพิพากษาวาผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

กําหนดใหตองปฏิบัติ และมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนด
ตามคําขอของผูฟองคดี นั้น ศาลตองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติดังกลาวดวย เพราะหากใหมติ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวมีผลคงอยูตอไป ศาลก็ไมอาจพิพากษาวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติได และเมื่อมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ขางตน บัญญัติวา ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการส่ังอนุญาตสําหรับโครงการ
หรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวกอนจนกวาจะทราบผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๙ จากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองแจง
ผลการพิจารณาในกรณีนี้ที่ใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของผูฟองคดีตอเจาพนักงานทองถ่ินท่ีมีอํานาจอนุญาตตามคําขอเปล่ียนแปลงการใชอาคาร
อาศัยเหตุที่ไดวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นอื่นตามคําอุทธรณ
ของผูฟองคดีอีก ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง  ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย 

๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน เปนใหเพิกถอนมติที่ประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ 
๒๔/๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่มีมติไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามโครงการโรงแรมใบหยก สกาย ของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติ
หนาที่แจงผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดีที่กฎหมาย
กําหนดใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบ ตอเจาพนักงานทองถิ่นที่มีอํานาจอนุญาต
ตามคําขอเปล่ียนแปลงการใชอาคาร ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษา
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