
        คําฟอง                   
 คดีหมายเลขดําท่ี        / ๒๕๕๐ 

         
ศาลปกครองกลาง 

 
วันท่ี  ๒๙  มีนาคม    ๒๕๕๐ 

   
                               มูลนิธิขาวขวัญ ท่ี ๑ มูลนิธิเขาถึงเอดส ท่ี ๒ มูลนิธิชีววิถี  ท่ี ๓    
      มูลนิธิเพื่อผูบริโภคที่ ๔ เภสัชกรหญิงสําลี  ใจดี  ท่ี ๕                ผูฟองคด ี
    
ระหวาง   

กระทรวงการตางประเทศ ท่ี ๑ ,รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ  ท่ี ๒ ,                     
รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ  (นายพิศาล  มาณวพัฒน)  ท่ี ๓ ,  
 คณะรัฐมนตร ีท่ี ๔ ,นายกรัฐมนตรี ท่ี ๕     ผูถูกฟองคด ี

 
  ขาพเจามูลนิธิขาวขวัญ  กับพวกรวม  ๕  คน (รายละเอียด  ช่ือ  อายุ  อาชีพ  และที่
อยูผูฟองคดี  ปรากฏตามบัญชีรายช่ือผูฟองคดีที่แนบทายคําฟองนี้) 
  มีความประสงคจะขอฟอง  กระทรวงการตางประเทศที่  ๑ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศที่ ๒ , รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ (นายพิศาล  มาณวพัฒน)  ที่ ๓ ,
คณะรัฐมนตรี ที่ ๔ ,นายกรัฐมนตร ี ที่ ๕  
  โดยมีรายละเอียดการกระทํา  ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ดังมีขอความตอไปนี ้
  ผูฟองคดีที่ ๑  เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ใช
ช่ือวา  “ มูลนิธิขาวขวัญ “ โดยมีนายเดชา  ศิริภัทร  เปนประธาน  รายละเอียดขอบังคับวัตถุประสงค
ของมูลนิธิขาวขวัญ  ปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑ 
  ในการฟองคดีนี้ ผูฟองคดีที่  ๑   ไดมอบอํานาจให   นายเดชา   สิริภัทร  เปน
ผูดําเนินการฟองคดี  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจเอกสารทายคําฟองหมายเลข  ๒ 
  ผูฟองคดีที่ ๒  เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใช
ช่ือวา “ มูลนิธิเขาถึงเอดส ”  โดยมีนางดาราวรรรณ  ธรรมารักษ  เปนประธานรายละเอียดขอบังคับ
วัตถุประสงคของมูลนิธิเขาถึงเอดส  ปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๓
  ในการฟองคดีผูฟองคดีที่ ๒ ไดมอบอํานาจใหนางสาวแสงศิริ  ตรีมรรคา   เปน
ผูดําเนินการฟองคดี  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจเอกสารทายคําฟองหมายเลข  ๔ 
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  ผูฟองคดีที่ ๓  เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ใช
ช่ือวา มูลนิธิ ชีววิถี”  โดยมีนายเริงชัย  ตันสกุล เปนประธาน  รายละเอียดขอบังคับวัตถุประสงค
ของมูลนิธิชีววิถี  ปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๕
  ในการฟองคดีนี้ผูฟองคดีที่  ๓  ไดมอบอํานาจใหนายวิฑูรย  เล่ียนจํารูญ  เปน
ผูดําเนินการฟองคดี  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๖ 
  ผูฟองคดีที่ ๔  เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใช
ช่ือวา “ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค ”  โดยมีนางสาวจิราพร  ล้ิมปานานนท  เปนประธานรายละเอียด
ขอบังคับวัตถุประสงคของมูลนิธิเพื่อผูบริโภค  ปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๗ 
  ในการฟองคดีผูฟองคดีที่ ๔ ไดมอบอํานาจใหนางสาวสารี  อองสมหวัง   เปน
ผูดําเนินการฟองคดี  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจเอกสารทายคําฟองหมายเลข  ๘ 
  ผูฟองคดที่ ๕  เปนเภสัชกร  ขาราชการบํานาญ  และเปนประธานกลุมศึกษา

ขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน 
  ในการฟองคดีทั้งหมด  ไดมอบอํานาจใหนายนิติธร  ลํ้าเหลือ  เปนผูฟองคดีแทน  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๙ ถึง หมายเลข ๑๓
  ผูฟองคดีที่ ๑ ถึง ๔  เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนนิกจิกรรมในดานการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  ทั้งในฐานะที่เปนเกษตรกร  เปนผูปวย  ผูบริโภค  รวมตลอดถึงการ
ปกปองคุมครองสิทธิของบุคคลดังกลาว  ตลอดจนการปกปองรักษาทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ดําเนนิการศึกษา  ติดตามนโยบายและการกระทําของหนอยงาน
รัฐ  เจาหนาที่รัฐ  ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของผูฟองคดีในทกุ ๆ ดานและหากกรณีที่ประเทศไทย
จะตองลงนามเขตการคาเสรีกับประเทศอืน่  รวมทั้งการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิไทย-
ญี่ปุน  ผูฟองคดีที่ ๑ – ที่ ๔ ไดรวมตัวกับประชาชนจากหลากหลายอาชีพกอตั้งองคกรภาค
ประชาชนโดยใชช่ือวา “ กลุมศึกษาเขตการคาเสรีภาคประชาชน “  ขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘โดยมี
เภสัชหญิงสํารี  ใจดี  ผูฟองคดีที่ ๕ เปนประธานกลุม  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อดําเนนิการตรวจสอบ
นโยบายและกระบวนการเจรจาตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ โดยมี
สถานที่ทําการตั้งอยูเลขที่ ๑๒๕/๓๕๖  หมู ๓ หมูบานนราธิป  ซอย ๒  ถนนรัตนาธิเบศร  อําเภอ
เมือง  จังหวดันนทบุรี  หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๙๘๕-๓๘๓๗-๘  หมายเลขโทรสาร ๐๒-๙๘๕-
๓๘๓๖ emil : FTAWATCH.org  , WWW.FTAWATCH.org   ซ่ึงองคกรดังกลาวเปนที่รับรู
รับทราบโดยทั่วไปของประชาชน , ส่ือมวลชน  และเปนที่ยอมรับของหนวยงานรัฐ  เจาหนาทีรั่ฐ  
โดยปรากฏตามบรรดาสรรพเอกสารการเผยแพรประชาสมัพันธ  การประสานงาน  การรองเรียน  
การโตแยง  ทัง้ระหวางหนวยงานรัฐ  เจาหนาที่รัฐ  ส่ือสารมวลชน  และประชาชนโดยทัว่ไป  โดย
ตลอดการดําเนินกิจกรรมที่ผานมา  ผูฟองคดีที่ ๕ ในฐานะประธานกลุมเปนผูดําเนินการเนื่องจาก
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิไทย-ญี่ปุน  มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ  
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http://www.ftawatch.org/


ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม ฯลฯ  อันจะกอใหเกดิความเสียหายมีผลกระทบตอคุณภาพชวีติ
ของประชาชนโดยทั่วไป  ทั้งในฐานะเกษตรกร , ผูบริโภค , ผูปวย และโดยประการสําคัญ คือ
อํานาจอธิปไตยของประเทศไทย  ผูฟองคดีทั้งหมดทั้งในฐานะองคกรและตัวบุคคลที่ดําเนิน
กิจกรรมเกีย่วของกับประเดน็ดังกลาว  จึงเปนผูไดรับความเสียหายหรอือาจจะไดรับความเดือดรอน
เสียหายโดยมอิาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทาํโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ปฏิบัติหนาที่ไม
ถูกตองตามกฎหมาย  ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว
สําหรับการกระทํานั้นโดยไมสุจริตของผูถูกฟองคดีทั้งหมด  ซ่ึงไดกระทําในฐานะที่เปนหนวยงาน
รัฐทางปกครองหรือเจาหนาที่รัฐ  ซ่ึงผลจากการกระทําดังกลาวไดสรางภาระใหเกิดกับผูฟองคดี
และประชาชนโดยทั่วไปเกนิสมควร  กรณกีารดําเนนิกระบวนการ  การเจรจาและลงนามความตก
ลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  กลาวคือ 
  ขอ ๑.  จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙  กระทรวง
การตางประเทศไดนําเสนอเรื่องความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  (Japan-Thailand 
Economic Partnership Agreement : JTEPA)  เขาสูการพิจารณาในคณะรัฐมนตรี  โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติรับทราบผลการเจรจาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  และคณะรัฐมนตรีไดมอบหมาย
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ  เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และกลุมองคกรตาง ๆ และนําผลการจัดทําประชาพิจารณเสนอรองนายกรัฐมนตรีพิจารณา  เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาเอกสารหมายเลข ๑๔ 
  ขอ ๒.  ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  กระทรวงการ
ตางประเทศในฐานะหนวยงานรัฐ  ที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดใหมีการประชาพิจารณ  ไดมอบหมายใหศูนยวิจัยคณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เปนผูดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ  ซ่ึงไดจัดใหมีขึ้นในวันที่ ๒๒  ธันวาคม  
๒๕๔๙   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  หองประชุม ๒๑๒  ตึกมหิตลาธิเบศร   จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงการจัดประชาพิจารณดังกลาวหางจากวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเพียง ๓ วันเทานั้น  
รายละเอียดปรากฏตามสําเนากําหนดการประชาพิจารณ ฯ เอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑๕ 
  ขอ ๓.  กอนถึงกําหนดวันจัดใหมีประชาพิจารณในวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๔๙  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ สม.  ๐๐๐๑/๐๑/๑๖๓  และที่ สม. 
๐๐๐๑/๐๑/๑๖๔  ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เร่ือง  การเจรจาและลงนามความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  ถึงนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดียาธร  เทวกุล)  ซ่ึง
หนังสือดังกลาวไดแสดงขอหวงใย  ทวงติง  และแสดงความไมเห็นดวยกับการจัดประชาพิจารณที่
ขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. ๒๕๔๘  
รายละเอียดหนังสือดังกลาวปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑๖  ซ่ึงกอนหนานี้ผูฟอง
คดีไดเคยเสนอความเห็นในการจัดการประชาพิจารณตอ  ดร. ชโยดม  สรรพศรี  ผูอํานวยการ
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ศูนยวิจัยคณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วาการจัดประชาพิจารณควรยึดถือตามระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นประชาชน  พ.ศ. ๒๕๔๘  รายละเอียดปรากฏตาม
สําเนาหนังสือฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๔๙  เอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑๗  แตปรากฏวาผู
ถูกฟองคดีในฐานะผูจัดการประชาพิจารณเพิกเฉยไมนําพาตอขอเรียกรองดังกลาวแตอยางใด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนทุกประเด็นและมีรายละเอียดเพียงพอที่
ประชาชนโดยทั่วไปและผูฟองคดีจะสามารถเรียนรูทําความเขาใจไดอยางเพียงพอที่จะแสดง
ความเห็นในการสนับสนุนหรือคัดคาน  รวมตลอดถึงการตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินการ
ดังกลาว  ซ่ึงประเด็นเหลานี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ไดมีหนังสือท่ี สม. ๐๐๐๖/๗๒  
ลงวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  กราบเรียนตอนายกรัฐมนตรี  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือ
ดังกลาว  เอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑๘  แตก็ไมปรากฏวาไดมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาวแต
อยางใด 
  ขอ ๔.  ตอมาวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๔๙  กระทรวงการตางประเทศไดดําเนนิการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙  ที่ใหดําเนินการจัดประชาพิจารณเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและกลุมองคกรตาง ๆ และนําผลการประชาพิจารณเสนอรอง
นายกรัฐมนตรีพิจารณา  เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  แตขอเท็จจริงปรากฏวาการจัดทําประชา
พิจารณดังกลาวมิไดดํา เนินกระบวนการตามขั้นตอนและขอกําหนดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. ๒๕๔๘  กลาวคือ  การจัดทํา
ประชาพิจารณดังกลาวมิไดจัดใหมีการเผยแพรขอมูลอยางนอยตามขอ  ๗  แหงระเบียบ ฯ ดังกลาว
ใหประชาชนโดยทั่วไปและผูฟองคดีทราบ  ซ่ึงขอกําหนดเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลถือเปน
สาระสําคัญที่ผูจัดการประชาพิจารณจะตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด  เพราะหากขาดซึ่งขอมูล
แลวการจัดใหมีการประชาพิจารณดังกลาวยอมไมมีทางบรรลุเจตนารมณอยางนอยตามขอ ๘  แหง
ระเบียบ ฯ ดังกลาว  ที่หนวยงานรัฐตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการรัฐ
และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการนั้น  รวมตลอดทั้งความเดือดรอนเสียหายที่
อาจเกิดแกประชาชนดวย  อีกทั้งระยะเวลาในการจัดก็เปนระยะเวลาที่ส้ันมากแสดงใหเห็นถึงเจตนา
ของผูจัดที่ไมตองการใหเกิดการศึกษาขอมูล  ซักถาม  โตแยง  อันจะนําไปสูการตรวจสอบ  โดย
ประการสําคัญเมื่อดําเนินการแลวเสร็จก็หาไดมีการประกาศใหประชาชนและผูฟองคดีไดรับรู
รับทราบตามขอกําหนดแหงระเบียบ ฯ ดังกลาวไม  ทั้งที่ตามประเด็นดังกลาวไดมีการทวงติงจาก
หลายองคกรและจากผูฟองคดีมากอนเริ่มดําเนินการจัดการประชาพิจารณ  เมื่อไมไดดําเนินการตาม
ขอกําหนดแหงระเบียบ ฯ ดังกลาว  ประชาชนโดยทั่วไปและผูฟองคดีจึงยังไมอาจเชื่อคําโฆษณา
ประชาสัมพันธของรัฐบาลวาการดําเนินการดังกลาวจะไมเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ  
คุณภาพชีวิต  ความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติ  และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ไม
ปรากฏวารัฐบาลจะไดวางมาตราการปองกันแกไขเยียวยาไวแตอยางใด  การดําเนินการดังกลาวจึง
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ไมอาจถือไดวาเปนการจัดทําการประชาพิจารณเปนการรับฟงความคิดเห็นประชาชน  และถือวา
การกระทําดังกลาวมีเจตนาจงใจหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายอยางชัดแจงรายละเอียดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ประชาชน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑๙ และขอเท็จจริงการ
จัดการประชาพิจารณที่ไมชอบดวยระเบียบ ฯ ดังกลาว  ปรากฏตามแผนบันทึกภาพและเสียง  ซ่ึงได
สงศาลมาพรอมคําฟองนี้  
  ขอ ๕.  เมื่อปรากกฎวาการจัดการประชาพิจารณดังกลาวไมดําเนินการตามระเบียบ 
ฯ ดังกลาวจึงตองถือวายังไมไดจัดใหมีการประชาพิจารณ  ขอมูล  ขอเท็จจริงที่ไดจากการ
ดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๔๙  เปนขอมูลที่ไมสมบูรณ  ดังนั้นการที่ผูถูกฟองคดีนํา
ขอมูลดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีทั้งกลาวอางวาเปนขอมูลที่ไดจากการทําประชาพิจารณตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙  จึงเปนการนําเสนอขอมูลท่ีไดมาจากการปกปดการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฏหมาย  ขัดตอมติคณะรัฐมนตรีทําใหคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๐ รับทราบและใหดําเนินการในขั้นตอนอื่นตอไป 
  ขอ ๖.  ตอมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดออกแถลงการณ  ลงวันที่  
๑๙  มกราคม  ๒๕๕๐  ช้ีใหเห็นถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการทําความตกลงเขตการคาเสรีและ
ขอใหดําเนินการจัดใหมีการประชาพิจารณอยางถูกตองตามกฎหมาย  รายละเอียดปรากฏตามสําเนา
เอกสารทายคําฟองหมายเลข ๒๐  และตอมาวันที่  ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๐  กลุมศึกษาขอตกลงเขต
การคาเสรีภาคประชาชนไดทําหนังสือเร่ือง  ขอใหพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๓  
มกราคม  ๒๕๕๐  เกี่ยวกับการจัดทําประชาพิจารณไมถูกตองตามกฎหมายและขอใหมีการจัดทํา
ประชาพิจารณใหมกอนนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือ 
ฯ เอกสารทายคําฟองหมายเลข ๒๑  แตปรากฏวานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมิไดดําเนินการ
ใด ๆ อันจะเปนการแกไขการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งไมปรากฏวาจะไดดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียนดังกลาว  การกระทําดังกลาวจึงถือเสมือนหนึ่งเปนการปกปอง
ผูกระทําการไมชอบดวยกฎหมาย  ไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงถือไดวาคณะรัฐมนตรีไม
ปฏิบัติหนาที่  ไมบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
๒๕๔๕  ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรีไดมาเสนอเรื่องรางความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  ตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  เพื่อเปดใหมีการอภิปรายโดยไมลงมติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติไดจัด
ใหมีการอภิปรายในวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  ที่ผานมา  แตการอภิปรายในสภานิติบัญญัติ
แหงชาติก็เกิดสภาพปญหาเดียวกับการจัดการประชาพิจารณ  เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  คือ
ไมมีขอมูลเพียงพอตอการพิจารณา  ไมมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาทําความเขาใจกับขอมูลที่
ไดรับเพียงบางสวนกอนการอภิปรายเพียง 2 วัน  ทั้งระยะเวลาที่เปดใหมีการอภิปรายก็เปน
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ระยะเวลาที่ส้ันมาก  ทําใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติบางทานทําหนังสือเสนอสภาพปญหา
ขอจํากัดในการอภิปรายตอ พณฯนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  รายละเอียด
ปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข  ๒๒ นอกจากนี้องคกรตาง ๆ อันประกอบดวย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มูลนิธิพลเอก
ชาติชาย  ชุณหะวัน  และมูลนิธิ พลตรีจําลอง  ศรีเมือง  ยังไดออกแถลงการณ  ออกหนังสือแสดง
ความหวงใย  ทวงติง  เสนอแนะ  และขอใหแกไข  การดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายพรอมกับ
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาเอกสารทาย
คําฟองหมายเลข  ๒๓ ,๒๔ , ๒๕ , ๒๖   ตามลําดับ 
  ขอ ๗. การดําเนินการเกี่ยวกับการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ที่
ผานมาถึงปจจุบันก็เปนที่ปรากฏวามีปญหามากมายหลายประการ  และภาคประชาชนไดมีการ
เรียกรองใหทบทวนแกไขมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียซ่ึงได
ลงนามไปแลว  องคกรภาคประชาชน “กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน”  ไดยื่น
หนังสือรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินรัฐสภาซึ่งไดรับเรื่องไวพิจารณาแลว  และไดสงเรื่องตอไป
ยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของตุลาการรัฐธรรมนูญ  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารทายคําฟองหมายเลข  ๒๗  ซ่ึงประเด็นนี้ผูถูกฟองคดีก็ทราบดี  แตผูถูกฟองคดีก็
หาไดตระหนักไม  ยังคงดําเนินการเดินหนากรณีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจประเทศไทยกับ
ประเทศญี่ปุนตอไปโดยไมตรวจสอบถึงความไมถูกตองตามขั้นตอนขอกําหนดของกฎหมาย 
  ขอ  ๘ .   ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ   จุลานนท  
นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ   เมื่อวันศุกรที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  นั้น  ตอง
ถือคําแถลงนโยบายดังกลาวเปนแนวทางที่จะใชเปนหลักในการบริหารราชการแผนดิน  เปนขอ
สัญญาผูกพันระหวางคณะรัฐมนตรีกับประชาชนเพื่อประชาชนจะไดทราบวาคณะรัฐมนตรีจะ
บริหารประเทศไปในทิศทางใด  ซ่ึงคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีถือเปนความสําคัญในอันที่
จะทําใหประชาชนยอมรับการเขามาทําหนาที่ในการใชอํานาจปกครองบริหารราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรี  ดังนั้นคําแถลงนโยบายของคณะรับมนตรีจึงถือเปนหลักประกันอันมั่นคงของ
ประชาชน  ซ่ึงหาไดมีความสําคัญนอยไปกวาหลักกฎหมายไม  ดังนั้นการดําเนินการใดๆ อันเปน
การใชตําแหนงหนาที่การงานในการบริหารราชการแผนดินจะตองยึดถือหลักกฎหมายในการ
ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด  ขณะเดียวกันก็ตองบริหารราชการแผนดินไปตามคําแถลงนโยบายของ
ตนเองอยางเครงครัดเชนเดียวกัน 
  เมื่อพิจารณาตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีบางสวน  ดังนี้ 
  ความขึ้นตนโดยสรุป 
 โดยปราถนาที่จะแกไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึนอยางกวางขวาง  โดยไมอาจหาตัว
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ผูกระทําผิดมาลงโทษไดอันเปนวิกฤตรายแรงทางการเมืองการปกครอง.......  การเสริมสรางระบบ
ตรวจสอบการทุจริตที่เข็มแข็งและระบบคุณธรรมที่ดีงาม  การสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 
 ขอ ๑ นโยบายการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหาร 
 ความสรุป  การเมืองเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดย
ราบร่ืน  สะทอนความตองการของประชาชน .... เพื่อแกไขวิกฤติทางการเมืองและการบริหาร  
รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายดังนี้ 
  ขอ ๑.๖  ความวา  สงเสริมบทบาทขององคกรภาคเอกชนและภาคประชาชนใหมีบทบาท
ควบคูกับองคกรภาคราชการในการพัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนทองถ่ิน  เพื่อ
กอใหเกิดการรวมกลุมที่มีความเข็มแข็งสามารถพิทักษปกปองสิทธิและผลประโยชนของตนเอง
และสังคมไทย 
 ขอ ๒. นโยบายเศรษฐกิจ 
 ๒.๑.๔ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก  ตามแนวทางขางตน จะ
ดําเนินการควบคูไปกับการดูแลผูที่ไมพรอมหรือยังไมสามารถจะปรับตัวได โดยการจัดสวัสดิการ
สงเคราะหและบริการทางสังคมที่จําเปนอยางทั่วถึง และโดยการดูแลโอกาสในการเรียนรู การศึกษา 
ตลอดจนการฝกอาชีพสําหรับคนเหลานี้และลูกหลาน นอกจากนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจจะตอง
ไดรับการดูแลมิใหเกิดผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอีกดวย 
 เพื่อการนี้  จะปรับปรุงบทบาทของผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานภูมิภาค โดยปรับปรุง
ระบบความสัมพันธระหวางภูมิภาค ทองถ่ิน ชุมชน และภาคประชาสังคมอยางเหมาะสม เพื่อ
รวมกันรับผิดชอบดูแลผูดอยโอกาส ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางทั่วถึง เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด  รัฐบาลถือเปนนโยบายที่จะใหกลไกการตลาดสามารถ
ดําเนินการไดอยางเต็มที่ ภายใตหลักคุณธรรมและการสรางความเปนธรรมในภาคเศรษฐกิจ การ
ขจัดการดําเนินการที่มีผลประโยชนทับซอน และการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล และจะอาศัย
กลไกการตลาดเสรีเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันดวยความเปนธรรม  ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรม  สงเสริมใหมีการลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศใน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
และใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อเสริมสรางความสามารถดานเทคโนโลยีและการสราง
ทรัพยสินทางปญญาของประเทศเปนสวนรวม 
 ๒.๒.๖ โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโครงสราง
พื้นฐานใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และวางรากฐานการทํางานอยางเปนระบบที่ดี 
สรางบุคลากรที่มีคุณภาพ ยึดมั่นความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางมาตรฐานการ
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บริหารจัดการโครงการที่ดี และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตการวางแผนจนถึงการ
ดําเนินโครงการโดยขับเคลื่อนโครงการการลงทุนขนาดใหญที่อยูในแผนแมบทและมีความพรอม
ทุกดาน เนนการลงทุนประเภทที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายการจัดสงสินคาและพัสดุ การ
ประหยัดพลังงาน และลดตนทุนการขนสงและปญหามลพิษรวมทั้งโครงการการลงทุนตลอดจน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดจากอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่
เศรษฐกิจสําคัญ  ทั้งนี้  จะจัดใหมีการจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนโครงการขนาดใหญที่
ชัดเจนขึ้นโดยเร็ว 
 ๒.๒.๘ การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากร
ชีวภาพ เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  โดยใช
มาตรการทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานกับหลักการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  เพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมและเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย 
 ๒.๒.๙ เศรษฐกิจระหวางประเทศ  จะดําเนินนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศและการเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งกรอบทวิภาคีและพหุพาคีที่เปนประโยชนกับ
ประเทศชาติและประชาชน  โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางเหมาะสมของภาคประชาสังคมและให
เปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกตอง 
 

ขอ ๓. นโยบายดานสังคม 
 ๓.๖   สรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถ่ินและประชาสังคม  ใหสามารถจัดการตนเอง
เกี่ยวกับความเปนอยูทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิทธิชุมชน 
โดยสงเสริมบทบาทของครอบครัว  ชุมชน  องคกรอาสาสมัคร  ภาคธุรกิจ  สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา รวมทั้งการปองกันและแกไขปญหาสังคม  ปญหายาเสพติดอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง  การดูแลเด็กและเยาวชน คนพิการ คนสูงอายุ และผูดอยโอกาส การสนับสนุนสิทธิสตรี  
ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ขอ ๔. นโยบายการตางประเทศ 
 รัฐบาลมุงมั่นในการสงเสริมผลประโยชนของชาติเสริมสรางความเขาใจและความเชื่อมั่น
ของประชาคมระหวางประเทศ  โดยการดําเนินนโยบายที่เปนมิตรกับนานาประเทศ  และสานตอ
ความรวมมือระหวางประเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม ความโปรงใส คานิยม ประชาธิปไตย  และ
การเคารพกฎหมายระหวางประเทศ  โดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน รัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย ดังนี้ 
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 ๔.๔ ดําเนินบทบาทสรางสรรคในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคีอ่ืนๆ เพื่อสงเสริม
สันติภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม การพัฒนาอยางยั่งยืน 
การแกไขปญหาขามชาติ และการสาธารณสุข 

ขอ ๕. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 สถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ทําใหการรักษาความมั่นคง
ของรัฐเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากปญหาวิกฤติการณความไมสงบที่เกิดขึ้น 
สามารถแพรกระจายความรุนแรงไดอยางรวดเร็ว จนอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐและ
ความสงบสุขของประชาชนโดยรวมรัฐบาลจึงมีนโยบาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ สงเสริมการผนึกกําลังระหวางภาครัฐเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อการ
ปองกันประเทศอยางตอเนื่องในยามปกติ และนําไปสูการระดมสรรพกําลังเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพใหเพียงพอและทันเวลาในยามไมปกติ ทั้งนี้ ในยามปกติรัฐบาลจะ
เสริมสรางและใชศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการพัฒนาพลังอํานาจของชาติทุกดาน  เพื่อให
ประเทศมีความมั่นคงและมั่งคั่งภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสมานฉันท  สามารถ
ปองกัน  บรรเทา  และแกไขปญหาที่สําคัญของชาติ  ไดแก  ปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  และปญหาภัย
คุกคามในรูปแบบใหมที่ เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม  ผูประสบภัยพิบัติการกอการราย  รวมทั้ง
อาชญากรรมภายในประเทศและที่มีลักษณะขามชาติประเภทตาง ๆ ซ่ึงรวมไปถึงยาเสพติด  ผู
หลบหนีเขาเมือง  แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  การคาสิ่งของผิดกําหมาย  การคามนุษย  และการ
กระทําอันเปนโจรสลัด  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๒๘
  ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  กรณีการลงนามเขต
การคาเสรีประเทศไทย-ญี่ปุน  จะเห็นไดอยางชัดแจงวา  กระบวนการการดําเนินการในเรื่องดัง
กลาวหาไดยึดถือปฏิบัติตามคําแถลงนโยบายไม  โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน  การตรวจสอบ  การสงเสริมคุมครองสิทธิเสรีภาพ  การคุมครองสิทธิมนุษยชน  การ
ปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  การปกปองภัยตางชาติ  การเสริมสรางความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจ  อีกทั้งการบริหารราชการแผนดินตามคําแถลงนโยบายก็ไมสามารถดําเนินการได
ตามอําเภอใจ หากแตตองกระทําภายใตหลักกฎหมายอยางเครงครัด  ดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีไม
บริหารราชการแผนดินไปตามคําแถลงนโยบาย  ไมยึดถือหลักฎหมาย  ก็จะสงผลใหประชาชน
โดยทั่วไปรวมทั้งผูฟองคดีขาดความเชื่อมั่นวาคณะรัฐมนตรีจะบริหารราชการแผนดินไปตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางแทจริง  ในเมื่อคณะรัฐมนตรี
บริหารราชการแผนดินเปนอุปสรรคอันสําคัญเสียเองตอการสงเสริมพัฒนาการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การกระทําดังกลาวจึงถือเปนการกระทําผิดตอ
หลักการปกครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  กอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนโดยทั่วไปและผูฟองคดี รวม
ตลอดทั้งประเทศชาติดวย 
  ขอ ๙.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
 มาตรา ๑ ความวา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบงแยกมิได” 
 มาตรา ๒ ความวา “อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนชาวไทย” 
 มาตรา ๓ ความวา “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้” 
 เมื่อพิจารณาความดังกลาวขางตนยอมถือไดวาบรรดาสิทธิตางๆที่ประชาชนชาวไทยเคย
ไดรับมากอนหนาการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช  
๒๕๔๙  ยอมมีอยูและไดรับการคุมครองตามเดิม  ดังนั้นการพิจารณาถึงสิทธิของผูฟองคดียอมตอง
คํานึงถึงสิทธิของผุฟองคดีอันมีมาแตเดิมและไดรับการคุมครองมาแตเดิมดวย  ซ่ึงผูฟองคดีขออาง
สิทธิเสรีภาพหนาที่และแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๔๐  เปนสวนประกอบคําฟองนี้  ดังนั้นการบริหารราชการแผนดินใด  ๆ 
คณะรัฐมนตรีตองเคารพยึดถือใหความคุมครองสิทธิของประชาชนอันมีมาแตเดิมตามประเพณีการ
ปกครองไทย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยจะลวงละเมิดมิได  เมื่อคณะรัฐมนตรีใช
รัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองการบริหารราชการแผนดินยอมตองถือปฏิบัติตามขอบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ  เมื่อคณะรัฐมนตรีไมเคารพยึดถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญยอมตองถือวากระทําผิด
ตอหลักวิธีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวย   
  ขอ ๑๐.  การดําเนินการโตแยงคัดคานการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายของผูฟอง
คดีไดดําเนินการมาโดยตลอดอยางตอเนื่องแตผูถูกฟองคดีกลับเพิกเฉยไมดําเนินการใด ๆ และเมื่อ
วันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๐  กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชนและมูลนิธิคุมครอง
ผูบริโภค   มูลนิธิชีววิถี   มูลนิธิขวัญขาวและมูลนิธิเขาถึงเอดสไดยื่นหนังสือถึง  ฯ   พณ  ฯ 
นายกรัฐมนตรี  ขอใหสอบสวนการจัดทําประชาพิจารณที่ชอบดวยกฎหมาย  รายละเอียดปรากฏ
ตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๒๙ , ๓๐ , ๓๑  ตามลําดับ  ซ่ึง ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี  ยัง
มิไดดําเนินการใด ๆ ในเรื่องดังกลาวแตคณะรัฐมนตรีกลับมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗  มีนาคม 
๒๕๕๐  เห็นชอบใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน
ระหวางวันที่ ๒ – ๔  เมษายน ๒๕๕๐  การกระทําดังกลาวของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจึง
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะขณะนี้ตองถือวากรณีดังกลาวมีการโตแยงคัดคานการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวใหเสร็จสิ้น
เสียกอนจึงจะดําเนินการตอไปได  ดังนั้นเมื่อกระบวนการที่ผานมาไมชอบดวยกฎหมาย  และ
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ขอเท็จจริงปรากฏชัดวามีการโตแยงคัดคานแลว  นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียอมไมมีอํานาจที่
จะดําเนินการใด ๆ ตอไปไดในทางที่จะกอใหผลในทางผูกพันตามขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-
ญี่ปุน  ทั้งไมมีขอบัญญัติกฎหมายใด ๆ ใหอํานาจนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีดําเนินการดังกลาว
ได  และโดยประการสําคัญการลงนามในขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  จะมีผลผูกพันใน
ระยะยาวมีความเกี่ยวของการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกคน  มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม  ความมั่นคงทางภูมิปญญาไทย เศรษฐกิจ  สังคม  อธิปไตยของชาติอยางมิอาจหลีกเลี่ยง
ได  ดังนั้นการดําเนินการดังกลวาจึงไมอาจใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีที่จะ
ดําเนินการไดตามอําเภอใจตองใหประชาชนซึ่งจะเปนผูไดรับผลกระทบมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  และเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบจากทุกฝายอยางละเอียดรอบคอบรอบดาน  ทั้ง
การลงนามในความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  ก็เปนการใชอํานาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองการบริหารราชการแผนดิน  หาใชเปนเรื่องนโยบายของรัฐบาลไม 
  ขอ ๑๑.  ผูฟองคดีขอประทานกราบเรียนตอศาลปกครองวา  กระบวนการการ
ดําเนินการเพื่อลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  กระทําไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูฟองคดี  และหากใหมีการดําเนินการตอไปจนมีการลง
นามจะกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนและตอผูฟองคดี  รวมตลอดถึงทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม  ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  และอํานาจอธิปไตยของไทย  
โดยผูฟองคดีขอสรุปความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ดังนี้  

 
เร่ืองสิทธิบัตรจุลินทรีย 
๑)การลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน ระหวางไทยกับญี่ปุนมิไดให

ประโยชนกับประเทศ ญี่ปุนเพียงประเทศเดียวเทานั้น แตเปนการเปดใหสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ 
ประเทศอุตสาหกรรมอื่นทั้งหมดที่เปนสมาชิกองคกรการคาโลก ไดสิทธิคุมครองไปพรอมๆกันดวย 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามหลักปฎิบัติตอ “คนชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favored-Nation 
Treatment)”  ที่ระบุไวในมาตราที่ 4 และ 5 ของขอตกลงทรัพยสินทางปญญาภายใต องคกรการคา 
โลก 
  ๒) ปจจุบันมสีมาชิกในเครอืขายเกษตรกรรมทางเลือก เครือขายกสิกรรม ไรสารพิษ และ
เกษตรกรกลุมอ่ืนๆที่ใชจุลินทรียในการปรับปรุงบํารุงดินรวมกัน มากกวา ๒ ลานครอบครัว การใช
ประโยชนจากจุลินทรียดังกลาวเปนการใชประโยชนขัน้ตน โดยรวบรวมจุลินทรยีจากธรรมชาติมา
ทดลอง คัดเลือก และเผยแพรไปสูสมาชิกในเครือขายและเพื่อนบาน หากรัฐบาลไมตัดขอความ ใน
ขอ ๑๓๐(๓)) ตางชาติจะฉวยโอกาสเขามาจดสิทธิบัตรใน  จุลินทรียตาม ธรรมชาติ รวมทั้งนําจุลินท
รียที่เกษตรกรใชประโยชนไปตอยอดเพื่อพัฒนาเอา ไปใชประโยชนในทางพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม เปนการขัดขวาง โอกาสในการพัฒนาและใชประโยชนจากจุลินทรียซ่ึงเปนมรดกของ

 11



แผนดินอกีทั้งเปนการทําลายรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
   ๓) ตัวอยางผลกระทบอื่นๆเชน กรณีนายเดนิส กอนซาลเวส(Danis Gonslves) และ
มหาวิทยาลัยคอรแนลไดฉกฉวยจดสิทธิบัตรไวรัสใบดาง จุดวงแหวนสายพันธุไทยเมื่อวนัที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๔๙  สงผลใหมะละกอ ดัดแปลงพันธุกรรมที่กระทรวงเกษตรฯกําลังทําวิจยัใน
ประเทศไทยกลายเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยคอรแนล  กรรมสิทธิ์นี้ยังครอบคลุมไปถึง 
มะละกอสายพันธุทองถ่ินอ่ืนๆที่ผสมขามกับมะละกอดดัแปลงพันธุกรรม  รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ใน
พันธุพืชตระกลูแตง มะเขือเทศ และพืชอ่ืนๆทั้งหมด ที่นําเอายีนจากไวรัสใบดาง    จุดวงแหวนสาย
พันธุไทยไปใชประโยชนดวย  เกษตรกรและแมกระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวของก็ไดรับผลกระทบดวย
เพราะจะถูกเรยีก เก็บคาสิทธิบัตรสูงถึง ๓๕ % ของยอดขายจากผลิตภัณฑหากพบวาเกีย่วของ กับ
สิทธิบัตรที่เขาจดไว 

๔) การจดสิทธิบัตรในจุลชีพจะสงผลกระทบตอการวิจัยและการผลิต ยาและอาหารดวย 
เนื่องจากจุลินทรียมีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพในปจจุบัน ตัวอยางเชน ยาที่
ผลิตจากจุลินทรีย เปนแหลงตั้งตนมีมูลคาประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลานเหรียญในประเทศ
อุตสาหกรรม  โดยขณะนี้มียาปฏิชีวนะที่ไดจากจุลินทรียมากกวา ๓,๐๐๐ ชนิด  

 
เร่ืองการคุมครองพันธุพืช 
๑)เกษตรกรจะตองใชเมล็ดพันธุราคาแพงเพราะการผูกขาดเมล็ด พันธุโดยบริษัทตางชาติ 
๒)วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุระหวางกัน และการเก็บรักษา พันธุไวปลูกตอใน

ฤดูถัดไปจะไดรับผลกระทบ สงผลตอการลดลงของ ความหลากหลายทางพันธุกรรมในระยะยาว 
๓) แทรกแซงและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการกําหนดนโยบาย ที่จะคุมครองเกษตรกร

ภายใตการบริหารกฎหมายคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔) สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆจะไดรับสิทธิเชนเดียวกับญี่ปุน ตามหลักปฏิบัติตอ "คน

ชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favored-Nation Treatment)"  ที่ระบุไวในมาตราที่๔ และ๕ 
ของขอตกลงทรัพยสิน ทางปญญาภายใตองคกรการคาโลก 

 
เร่ืองขยะของเสียอันตราย 
๑) การสงเสริมการคาหรือการเปดเสรีคาขายขยะและของเสียอันตราย ระหวางประเทศเปน

การขัดกับหลักการสากลเรื่องการจัดการของเสียโดย เฉพาะของเสียอันตรายที่มุงวา แตละประเทศผู
กอมลพิษควรตองรับผิดชอบมลพิษของตนเองจนถึงปลายทางภายในประเทศตนเอง 
  ๒) เนื่องจากการควบคุมของเสียอันตรายตามขอบัญญัติกฎหมายไทย มีขอบเขตจํากัดอยู
มาก ทั้งในแงความไมครอบคลุมประเภทของเสีย อันตรายตางๆ อยางกวางขวางเพยีงพอ ขณะที่
มาตรการการควบคุม ก็ไมเขมงวด และมีชองโหวมากมาย ดังนั้นการสงเสริมการคาขายสิ่งเหลานี ้
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ตามความตกลง JTEPA จะเปดโอกาสใหขยะและของเสียอันตรายจาก ประเทศญี่ปุน ไหลหล่ังเขา
มาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
  ๓) เปนการเปดโอกาสใหเกิดการลักลอบนําเขาขยะและของเสียอันตราย ที่กฎหมายหาม
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงปญหานี้มีอยูแลวจากการทีก่ฎหมายภายใน ของไทยมคีวามออนแอในการบังคับใช
และขาดระบบการติดตามตรวจสอบ ที่เขมแข็ง อยางไรก็ดี หากสถานการณปญหาหนักหนวงขึน้ 
การแกไขเรื่องนี้ ก็จะยิ่งยากขึน้ 

๔) การตองรับขยะและของเสียอันตรายจากประเทศญี่ปุน ไมวาจะโดย ผิด กฎหมายหรือ
ถูกกฎหมาย ก็จะทําใหสถานการณปญหาโดยรวมในเรื่อง การจัดการของเสีย (โดยเฉพาะของเสีย
อันตราย) ภายในประเทศไทย เลวรายยิ่งขึ้นจากที่มีปญหาอยูแลว นับตั้งแตปญหาเรื่องภาระการ
กําจัด ที่อยูในสภาพไลตามปญหา กลาวคือ มีขยะและของเสียอันตราย จํานวนมากตกคางไมไดรับ
การบําบัดหรือจัดการอยางถูกตอง ปญหาการ ควบคุมมาตรฐานการกําจัด ปญหาการจัดหาพื้นที่
รองรับการกําจัด ปญหา ความขัดแยงกับทองถ่ินที่ถูกใชพื้นที่เพื่อการรองรับหรือกําจัดขยะ ปญหา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากกิจกรรมการบําบัดหรือกําจัด ขยะและของเสียอันตราย 
ฯลฯ 

 
เร่ืองการเขาถึงยาและบริการสาธารณะ

 การใชมาตรการบังคับใชสิทธิภายใตความตกลง JTEPA จะไม สามารถเปนกลไกลดราคา
ยาลงไดตามเจตนารมณที่ระบุไวในกฎหมายไทย และความตกลงระหวางประเทศ 
  จากประสบการณการประกาศบังคับใชสิทธิที่กระทรวงสาธารณสุขไดดาํเนิน การในยา 3 
รายการนั้น พบวาสามารถประหยดังบประมาณแผนดนิไดปละ ๑,๐๓๕-๑,๖๖๕ ลานบาท และ
สามารถชวยใหผูปวยเปนจํานวนมากเขาถึงยาได มากขึ้นหากประเทศไทยยังยืนยันที่จะใชมาตรการ
บังคับใชสิทธิตามที่เปนอยูใน ปจจุบัน ผูลงทุนของภาคีอีกฝาย(ซ่ึงในที่นี้ คือนักลงทุนญี่ปุน) จะ
สามารถ ฟองเรียกรองคาชดเชย โดยใชกลไกการระงับขอพิพาท ระหวางรัฐและเอกชน โดยผาน
อนุญาโตตุลาการนอกประเทศ ซ่ึงเสี่ยงตอการสูญเสียประโยชน ของประเทศชาต ิ เนื่องจากเปนการ
พิจารณาโดยบคุคลเพียง ๒-๓ คน และ เนนประโยชนทางธุรกิจ-การลงทุน มากกวาประโยชน
สาธารณะ 
   นอกจากนั้น ความตกลงทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกับ สหรัฐอเมริกา 
และสหภาพยโุรป ก็จะเรยีกรองใหประเทศไทยใหการคุมครอง ผลประโยชนของเขาเทากับที่
ประเทศไทยใหกับญี่ปุนตาม “หลักปฏบิัติ เยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิง่(Most Favored 
Nation - MFN)” นักลงทุนอเมริกัน และยุโรปซ่ึงเปนแหลงอุตสาหกรรมยาขามชาติ ก็จะไดสิทธ ินี้
ดวยเชนกนั 
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  ขอ ๑๒.  ผูฟองคดีขอกราบเรียนตอศาลปกครองวา  ผุฟองคดีเปนผูไดรับความ
เดือดรอนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีตามที่กลาวมาขางตนและการฟอง
คดีนี้มิไดกระทําไปเพื่อผลประโยชนสวนตัว  แตกระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะ  ในดานการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชาชนทุกคน   เพื่อประโยชนในการปกปองคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  
อํานาจอธิปไตยของไทยอยางแทจริง  รวมทั้งเพื่อเปนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการปกครอง
บริหารราชการแผนดินใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติ  โดยผูฟองคดีขอฟอง
บุคคลดังตอไปนี้ 

๑  กระทรวงการตางประเทศ 
๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
๓ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ( นายพิศาล  มาณวพัฒน) 
๔ คณะรัฐมนตรี 
๕ นายกรัฐมนตร ี

ในฐานะที่เปนหนวยงานรัฐ  เปนเจาหนาที่รัฐ  เปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองบริหารราชการ
แผนดิน  กระทําการไมชอบดวยกฎหมาย  ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  ไมถูกตองตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้นโดยไมสุจริต 
  อาศัยเหตุตามที่กลาวขางตนขอศาลปกครองไดโปรดมีคําสั่งรับคําฟองของผูฟอง
คดีไวพิจารณาดวย  ผูฟองคดีไดดําเนินการโตแยงคัดคาน รองเรียน  เสนอแนวทาง  ตอหลาย
หนวยงานเพื่อใหการดําเนินการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจ  เปนไปอยาง
ถูกตองชอบดวยกฎหมายโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงมาโดยตลอด  แตไมไดรับความ
เปนธรรม  จึงขอบารมีศาลปกครองเปนที่พึง  เพื่อปกปองประโยชน  อํานาจอธิปไตยของชาติ  โดย
ขอศาลไดโปรดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาดังนี้ 

๑.  ขอศาลไดโปรดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีจัดใหมีการเริ่มตนรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนขึ้นใหมตามกระบวนการขอกําหนดของกฎหมายอยางเครงครัด  
กรณีการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  และขอใหมีคําส่ังหรือคํา
พิพากษาใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๔๙  ที่
ไมชอบดวยกฎหมายมีผลเปนโมฆะ 

๒.  ขอศาลไดโปรดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหมติคณะรัฐมนตรีที่ใหนําเรื่องความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน   เขาสูการอภิปรายของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่
ดําเนินการแลวมีผลโมฆะ 

๓. ขอศาลไดโปรดมีคํ าสั่ งหรือคําพิพากษาใหมติคณะรัฐมนตรีที่ เห็นชอบให
นายกรัฐมนตรีรวมตลอดถึงบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงนาม  ไปลงนามความตก
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ลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  ที่จะมีขึ้นระหวางวันที่ ๒-๔ เมษายน  ๒๕๕๐ มีผล
เปนโมฆะและมีคําสั่งหรือคําพิพากษาระงับการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุน 

๔. ขอศาลไดโปรดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ , ที่ ๕  ดําเนินการสอบสวน
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ , ที่ ๓ และบุคคลอื่นที่รวมกันกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
กรณีการดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน 

 
อนึ่งเนื่องจากขณะนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม  

๒๕๕๐  เห็นชอบใหนายกรัฐมนตรีและผูแทนการเจรจารวมตลอดถึงคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ลงนามความตกลงหุนสวนเศรฐกิจไทย-ญี่ปุน  ดําเนินการลงนามที่จะมีขึ้นระหวางวันที่ ๒-๔ 
เมษายน  ๒๕๕๐  รายละเอียดปรากฏตามสําเนาเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๓๒-๓๓  ตามลําดับ  
ซ่ึงหากการดําเนินการดังกลาวที่ไมชอบดวยกฎหมายมีการดําเนินการตอไปได  จะกอใหเกิดความ
เสียหายตอประชาชนโดยทั่วไป  ตอผูฟองคดี  ตอทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  อํานาจอธิปไตยของชาติอยางรายแรงใหญหลวง  
สงผลกระทบตอหลักนิติธรรม  ขัดตอประเพณีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ยากแกการแกไขเยียวยาเนื่องจากมีผลผูกพันระหวางประเทศ  
ขณะเดียวกันหากมิไดดําเนินการดังกลาวตามกําหนดจะไมกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกจิและ
ทางการเมืองตอประเทศไทย เนื่องจากในปจจุบันการสงออก การคาขาย และการลงทุนระหวางไทย
กับญี่ปุนยังดําเนินอยูในสภาพปกติ ไมไดมีปญหาอุปสรรคหรือขอขัดแยงรุนแรงแตอยางใด และ
หัวหนาคณะเจรจาฝายไทยไดใหการยืนยันตอสาธารณะวา รัฐบาลญี่ปุนไมไดเรงรัดใหประเทศไทย
ตองลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน การลงนามขึ้นอยูกับความพรอมของฝายไทย  
สําหรับประเทศฟลิปปนสซึ่งเปนคูแขงทางการคาของไทยในตลาดญี่ปุน แมวาจะไดมีการลงนาม
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจกับประเทศญี่ปุนไปแลว แตความตกลงฯ ยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจาก
ยังไมผานการพิจารณาของวุฒิสภา ซ่ึงมีขอคัดคานทวงติงอยูมากจากวุฒิสมาชิกและประชาชน
ฟลิปปนส เกี่ยวกับปญหาผลกระทบโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการสงขยะของเสียอันตรายจาก
ญี่ปุนมายังฟลิปปนส ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะไมไดลงนามความตกลง หุนสวนเศรษฐกิจไทย-
ญี่ปุนในระหวางวันที่ ๒-๔  เดือนเมษายน ๒๕๕๐  จึงไมเปนปญหาตอเร่ืองความสามารถในการ
แขงขันกับประเทศที่เปนคูแขงทางการคา 
  กรณีดังกลาวจึงเปนกรณีสําคัญเรงดวนผูฟองคดีจึงขอศาลไดโปรดมีคําสั่งให      
ไตสวนฉุกเฉินเพื่อกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวแกผูฟองคดี  โดยขอศาลไดโปรดมีคําส่ังใหมติ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบใหนายกรัฐมนตรี  ผูแทนการเจรจาและบุคคลที่เกี่ยวของกับการลงนาม
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  ที่จะลงนามในระหวางวันที่ ๒-๔  เมษายน  ๒๕๕๐  ส้ิน
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ผลที่จะตองปฏิบัติเปนการชั่วคราว  และมีคําสั่งระงับการใชอํานาจการปกครองการบริหารราชการ
แผนดินของนายกรัฐมนตรี  ผูแทนการเจรจา  คณะบุคคลตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการลงนามความตก
ลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  ไวเปนการชั่วคราวจนกวาการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้น 
 
        ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
 
 
     ลงชื่อ.............................................................ผูฟองคดี   

         (นายนิติธร  ลํ้าเหลือ) 
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