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ผูฟองคด ีสมาคมดําน้ํา ทีดีเอ (ประเทศไทย) ที่ ๑ 
บริษัท แฮมเมอรเฮด จํากัด ที่ ๒ 
หางหุนสวนจํากัด เดอะซีคิวคัมเบอร ไดเวอร ที่ ๓ 
บริษัท อินเด็พ อินสตรัคชั่น จํากัด ที่ ๔ 
บริษัท สคูบา เว็นเซอร จํากัด ที่ ๕ 
บริษัท ออฟสเปรย เลยเซอร จํากัด ที่ ๖ 
บริษัท ภูเก็ต โพร ไดฟ แอนด เซล จํากัด ที่ ๗ 
บริษัท รายา ไดเวอรซ จํากัด ที่ ๘ 
บริษัท มารีน โปรเจ็ค จํากัด ที่ ๙ 
บริษัท ซับอาควา ภูเก็ต จํากัด ที่ ๑๐ 
บริษัท ไดฟ คอมมูนิตี้ จํากัด ที่ ๑๑ 
บริษัท วอรม วอรเตอร ไดเวอร จํากัด ที่ ๑๒ 
บริษัท สแกนดิเนเวียน ไดเวอร จํากัด ที่ ๑๓ 
บริษัท ไดว เอเชีย จํากัด ที่ ๑๔ 
บริษัท โมบีย ดิค จํากัด ที่ ๑๕ 
บริษัท ภูเก็ตไดเวอส จํากัด ที่ ๑๖ 
บริษัท คอนทีคี ไดฟวิ่ง แอนด สนอรเคลล่ิง จํากัด ที่ ๑๗ 
บริษัท ซันไรช ไดเวอร จํากัด ที่ ๑๘ 
บริษัท โปรเท็ค ไดววิ่ง จํากัด ที่ ๑๙ 

คําสั่ง (ต. ๒๑) 

 /บริษัท… 

 



 

 

๒ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซานตานา ไดฟวิ่ง จํากัด ที่ ๒๐ 
บริษัท สแกนดิเนเวียน สคูบาคู จํากัด ที่ ๒๑ 
บริษัท พาราไดซ ไดวิ่ง เอเชีย จํากัด ที่ ๒๒ 
บริษัท เซาท อีสท เอเชีย ลีฟอะบอรดส จํากัด ที่ ๒๓ 
บริษัท ซีบีส ซับมารีน ไครฟวิ่ง คลับ จํากัด ที่ ๒๔ 
บริษัท ไดววิ่งเอาทเล็ท จํากัด ที่ ๒๕ 
บริษัท ยูโร – ไดเวอรส เวิรลดไวด จํากัด ที่ ๒๖ 
บริษัท ซี ฟน ไดเวอรส จํากัด ที่ ๒๗ 
บริษัท เวสท โคสท ไดเวอรส จํากัด ที่ ๒๘ 
บริษัท ไดฟ ฉลองซีสปอรต จํากัด ที่ ๒๙ 
บริษัท สิมิลัน สคูบา สปอรต จํากัด ที่ ๓๐ 
หางหุนสวนจํากัด โอเซียน เลิฟเวอร ที่ ๓๑ 
บริษัท อะควา ไดเวอรส อันดามัน จํากัด ที่ ๓๒ 
บริษัท อะควาไดเวอรสไมขาว จํากัด ที่ ๓๓ 
บริษัท อควาไดเวอรส จํากัด ที่ ๓๔ 
บริษัท โคโลนา กรุป จํากัด ที่ ๓๕ 
หางหุนสวนจํากัด ไดฟ เดอะ เวิลด ไทยแลนด ที่ ๓๖ 
หางหุนสวนจํากัด บลูมารีนเซอรวิส ที่ ๓๗ 
บริษัท ซีคิง ไดเวอรส จํากัด ที่ ๓๘ 
บริษัท คาลิปโซ ดอยทเช เทาชูเล 
อูนด อาเบนหอยเยียร ทูเรน จํากัด ที่ ๓๙ 
บริษัท ไพรเวท ไดฟ ภูเก็ต จํากัด ที่ ๔๐ 
บริษัท ภูเก็ต สกูบา ไดวิ่ง คลับ จํากัด ที่ ๔๑ 
บริษัท แลนดฟุกซ ภูเก็ต จํากัด ที่ ๔๒ 
บริษัท โอเชียนนิค ไดฟ เซ็นเตอร จํากัด ที่ ๔๓ 
บริษัท อควอแลนด จํากัด ที่ ๔๔ 
บริษัท อินโนเวทีฟ เซอรวิสเซส (ไทยแลนด) จํากัด ที่ ๔๕ 
บริษัท นอติลุส บีช ไดวิ่ง จํากัด ที่ ๔๖ 

 

 

/บริษัท… 
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เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
  (คํารองอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ) 
 
  ผูถูกฟองคดีย่ืนคํารองอุทธรณคําสั่ง ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๔๘/๒๕๔๙  
ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช) 
  คดีนี้ผูฟองคดีทั้งหาสิบหาฟองวา  ผูฟองคดีทั้งหาสิบหาเปนผูประกอบการ 
อันเกี่ยวกับกิจกรรมดําน้ําในจังหวัดภูเก็ตไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่ 
ผูถูกฟองคดีไดออกประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง กําหนด 
หามการประกอบกิจกรรมที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณทะเล
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกําหนดหามการประกอบกิจกรรมที่เปนการเก็บหรือทําลาย
ปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือ 
มีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการังถูกทําลายหรือเสียหายในเขต
บริ เวณพื้นที่ทะเลจังหวัดภู เก็ตโดยไมไดรับอนุญาตจากจังหวัดภู เก็ต  ไดแก  (๑ )  

บริษัท ไดฟอินน จํากัด ที่ ๔๗ 
บริษัท ฟรีแลนช แอสโซชิเอท ภูเก็ต จํากัด ที่ ๔๘ 
นางสุรินทร แฟน เลอวาเดอรน ที่ ๔๙ 
หางหุนสวนจํากัด รัมเบอรฟช แอ็ดเว็นเจอร ที่ ๕๐ 
บริษัท ลัคกี้ ฟน จํากัด ที่ ๕๑ 
บริษัท อไลฟ ทู ไดฟ จํากัด ที่ ๕๒ 
บริษัท ออล โฟร ไดรวิ่ง จํากัด ที่ ๕๓ 
หางหุนสวนจํากัด ซี เวิรล ไดร ทีม ที่ ๕๔ 
หางหุนสวนจํากัด เมอเมด ครุยซ ที่ ๕๕ 
 

ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 

ระหวาง 

ผูถูกฟองคด ี

/การประกอบ… 
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การประกอบกิจกรรมดําน้ําทุกชนิด (๒) การประกอบกิจกรรมการแขงเรือหรือขับเรือเร็ว 
ทุกชนิด โดยการดําเนินกิจกรรมดังกลาวขางตนจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของและไปขึ้นทะเบียนเปนผูรับอนุญาตประกอบกิจการตอจังหวัดภูเก็ต และ 
ผูขออนุญาตตองปฏิบัติตามมาตรการคุมครองรักษาสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายกําหนด 
ไวอยางเครงครัด หากมีการรายงานหรือตรวจพบจากคณะทํางานของจังหวัดภูเก็ตที่มี 
หนาที่ดูแลเรื่องการประกอบกิจกรรมตามคําสั่งจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตก็จะทําการ 
เพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการตามประกาศฉบับนี้ และหามบุคคลนั้นประกอบ
กิจกรรมดังกลาวในบริ เวณทะเลจังหวัดภู เก็ตตอไปจนกวาจะไดมีการฟนฟูหรือ 
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติในสวนที่เสียหายไปกลับคืนมาดังเดิม หรือจนกวาจังหวัดภูเก็ต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอม 
จังหวัดภูเก็ตอนุญาต ประกาศขางตนมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙  
โดยกําหนดใหผูที่มีความประสงคจะประกอบกิจกรรมตามประกาศไปขึ้นทะเบียนตอ 
จังหวัดภูเก็ตภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ  นอกจากนั้น ผูถูกฟองคดี 
ไดวางหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตของผูประกอบกิจกรรมดําน้ําตามประกาศ
ดังกลาวไวมีจํานวน ๗ ขอ และมีคําสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๑๒๒๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๔๙ แตงตั้งคณะทํางานรับเรื่องราวการอนุญาตประกอบกิจกรรม คณะทํางานพิจารณา
กล่ันกรองการขออนุญาต และคณะทํางานติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมของบุคคลที่
ไดรับอนุญาตประกอบกิจกรรมตามประกาศดังกลาวไวดวย ผูฟองคดีทั้งหาสิบหาเห็นวา  
การที่ ผูถูกฟองคดีออกประกาศดังกลาว ทําใหขาดเสรีภาพและความเทาเทียมกัน 
ในการประกอบธุรกิจ เพราะเปนการควบคุมเฉพาะผูประกอบกิจกรรมดําน้ําที่มีสถานที่ตั้ง 
ในจังหวัดภูเก็ตเทานั้น แตไมสามารถควบคุมผูประกอบกิจกรรมดําน้ําในจังหวัดอื่นที่เขาไป
ประกอบกิจกรรมในเขตบริเวณพื้นที่ทะเลจังหวัดภูเก็ตได  อีกทั้งประกาศดังกลาว 
มิไดกําหนดหามผูประกอบการประเภทอื่น ๆ ที่มีสวนทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมย่ิงกวา เชน การประมง การแขงเรือ การแขงเจ็ตสกี การเลนสกีน้ํา ฯลฯ  
แตอยางใด และในสวนของหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและอนุญาตของผูประกอบกิจกรรม 
ดําน้ําตามประกาศดังกลาว ยังมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระ
ใหเกิดกับผูฟองคดีทั้งหาสิบหาเกินสมควรอีกดวย กลาวคือ ประกาศดังกลาวเนน 

/การอนุรักษ... 
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การอนุรักษสิ่งแวดลอมแตกลับใหผูประกอบกิจกรรมดําน้ําสงขอมูลอันเปนความลับ 
ทางการคา ไดแก ขอมูลของลูกคา การโอนเงินทางธนาคาร ขอมูลบัตรเครดิต ซึ่งแมกระทั่ง
ธนาคารพาณิชยเองยังไมเปดเผยขอมูลในสวนนี้ และหลักเกณฑที่ใหผูประกอบกิจกรรม 
ดําน้ํ าสงเอกสารขอมูลการทําธุรกิจทุกเดือน  เอกสารเรือและเอกสารรถยนตนั้น 
ผูประกอบการตองรายงานหรือกระทําตอสรรพากร สํานักงานเจาทา และสํานักงานขนสงอยูแลว  
นอกจากนั้น ประกาศดังกลาวและคําสั่งที่เกี่ยวของยังขาดการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยเฉพาะคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการมีตัวแทนจากภาคเอกชนจํานวนนอย  
และไมไดผานการคัดเลือกอยางถี่ถวน บางคนไมเปนที่ยอมรับของผูประกอบกิจกรรมดําน้ํา 
บางคนยังไมทราบเรื่องการถูกแตงตั้ง  ทั้งนี้ ผูฟองคดีทั้งหาสิบหาไดมีหนังสือลงวันที่  
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ขอใหผูถูกฟองคดีแกไขหรือชะลอการบังคับใช หรือยกเลิกประกาศ
ดังกลาวแลว แตไมไดรับคําตอบใด ๆ จึงไดนําคดีมาฟองตอศาล โดยขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนหรือยกเลิกหรือแกไขประกาศดังกลาว 
  ผูฟองคดีทั้งหาสิบหามีคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยมีคําสั่งใหชะลอการบังคับ 
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง กําหนดหามการประกอบ
กิจกรรมที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 
  ศาลปกครองชั้นตนได ไตสวนคู กรณี เมื่ อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๙   
ซึ่งผูฟองคดีทั้งหาสิบหาใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา ผูประกอบกิจกรรมดําน้ําสวนใหญ 
ไมขัดของหากจะตองข้ึนทะเบียนตามประกาศ แตมีความกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑที่
กําหนดใหตองปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตตามประกาศดังกลาว  เนื่องจาก 
เปนภาระแกผูประกอบกิจการเพราะตองรายงานขอมูลบางสวนเปนรายวัน ขอมูลบางสวน
เปนเรื่องที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว และมีรายละเอียดมากกวาที่กฎหมายกําหนด 
หลักเกณฑบางขอมีผลถึงกับถูกยกเลิกการประกอบกิจการดําน้ํา ซึ่งหากมีการใชบังคับ 
ตามประกาศดังกลาวและผูฟองคดีทั้งหาสิบหาจะไมสามารถจัดสงเอกสารตามหลักเกณฑ
ทั้ งหมดไดก็จะถูกยกเลิกการประกอบกิจการและจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย   
อีกทั้งหลักเกณฑที่กําหนดใหผูประกอบกิจกรรมดําน้ําที่ เปนเจาของหรือดําเนินงาน 
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โดยมีเว็บไซดในอินเตอรเน็ต ชื่อเว็บไซดตองรายงานขอมูลเพิ่มเติมอันเปนเรื่องความลับ 
ในการประกอบกิจการจะมีผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายตอการประกอบกิจการของ 
ผูฟองคดีทั้งหาสิบหาเชนเดียวกัน 
  ผูถูกฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
โดยสรุปวา  การออกประกาศดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันและแกไขการประกอบ
กิจกรรมที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต 
ในระยะยาว ซึ่งกิจกรรมดําน้ํา ชมปะการัง และการแขงเรือ หรือขับเรือเร็ว เปนกิจกรรม 
ที่มีโอกาสที่จะสรางความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งมีการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในสวนการเสียภาษีและการขออนุญาตทํางานของคนตางดาว
อยางจริงจัง ผูถูกฟองคดีจึงเขารับผิดชอบในการแกไขปญหาดังกลาว โดยใชอํานาจตาม 
ขอ ๗ (๓) และขอ ๘ (๑) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการทํางานบูรณาการรวมกันกับหนวยงานราชการ
ที่ เกี่ยวของ ตลอดจนไดเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นทั้งภาครัฐ เอกชน  
และผูประกอบการกอนออกประกาศดังกลาว ซึ่งขณะนี้ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับแลว 
ปรากฏวาจังหวัดภูเก็ตไดรับความรวมมือดวยดีจากผูประกอบกิจการดวยการไปขึ้นทะเบียน
แสดงตน แตข้ันตอนของการรายงานขอมูลในจังหวัดนั้น จังหวัดภูเก็ตไดชะลอการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑไวกอนเพื่อไมตองการใหเกิดความยุงยากหรือเปนภาระแกผูประกอบการ 
แตในขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตก็จะตองไดขอมูลในสวนการจัดเก็บรายได จํานวน
นักทองเที่ยว ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติทางทองทะเล ซึ่งแนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ที่จะใหไดขอมูลในสวนนี้ จังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาดําเนินการอีกครั้ง  นอกจากนั้น  
นายเอกชัย  สุนทร นิติกร ๗ ว ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต ผูแทนของผูถูกฟองคดี 
ไดใหถอยคําวา ประกาศดังกลาวไมไดมีผลบังคับเปนโทษแกผูหนึ่งผูใด เปนการใหโอกาส 
ผูประกอบกิจกรรมดําน้ําสามารถไปขึ้นทะเบียนเพื่อแสดงถึงการประกอบกิจการของตนใน
เบื้องตน หากไมไดไปข้ึนทะเบียน หนวยงานจะดําเนินการตรวจสอบตอไป มิไดหาม
ประกอบกิจการแตอยางใด โดยผูประกอบกิจกรรมดําน้ํายังสามารถประกอบกิจการได
ตามปกติ และสามารถดําเนินการตามที่กฎหมายอนุญาตได จะมีผลเปนโทษตอ 
เมื่อมีการตรวจสอบพบวา ผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งเจาหนาที่
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ตามกฎหมายเหลานั้นจะเขาไปดําเนินการบังคับตอไป แมปจจุบันจะพนกําหนดระยะเวลา 
๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับก็ตาม แตผูประกอบกิจกรรมดําน้ํา 
ยังสามารถประกอบธุรกิจของตนตอไปได โดยผูถูกฟองคดีไดผอนผันเพื่อพิจารณาวา
หลักเกณฑตามที่กําหนดไวจะสมควรปรับปรุงในขอใด 
  ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา  เหตุแหงการฟองคดีเปนกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีไดมีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง กําหนด 
หามการประกอบกิจกรรมที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณทะเล
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙ แตจากการไตสวนผูแทนของผูถูกฟองคดีอางวา ประกาศ
ดังกลาวมิไดมีผลบังคับเปนโทษแกผูหนึ่งผูใด การบังคับยังเปนไปตามกฎหมายเฉพาะ 
ที่เกี่ยวของในแตละเรื่อง ประกาศที่เปนเหตุแหงการฟองคดีเปนการใหโอกาสหรือแจงให 
ผูประกอบกิจกรรมดําน้ําไปขึ้นทะเบียนเพื่อแสดงถึงการประกอบกิจการของตนในเบื้องตน 
หากไมไปข้ึนทะเบียน หนวยงานจะดําเนินการตรวจสอบตอไป มิไดหามประกอบกิจการ 
แตอยางใด ซึ่งเทากับผูถูกฟองคดีไดโตแยงวา ประกาศดังกลาวไมมีสภาพบังคับหรือ 
มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีทั้งหาสิบหา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
คือ ไมมีลักษณะเปนกฎหรือคําสั่งทางปกครอง นั้น  เห็นวา ประกาศดังกลาวของผูถูกฟองคดี
ออกโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๗ (๓) และขอ ๘ (๑) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๗ (๓) และขอ ๘ (๑)  
โดยประกาศกําหนดหามการประกอบกิจกรรมการดําน้ําทุกชนิดไวอยางชัดเจน  รวมทั้ง
กําหนดใหการดําเนินการกิจกรรมดําน้ําจะกระทําไดตอเมื่อไดไปข้ึนทะเบียนเปน 
ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการตอจังหวัดภูเก็ต และกําหนดใหจังหวัดภูเก็ตสามารถทํา 
การเพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการตามประกาศดังกลาวได หากมีการรายงาน 
หรือตรวจพบจากคณะทํางานของจังหวัดภูเก็ตวาผูประกอบกิจการนั้นไมปฏิบัติตาม
มาตรการคุมครองรักษาสิ่งแวดลอม  นอกจากนั้น ผูถูกฟองคดียังไดวางหลักเกณฑ 
การขึ้นทะเบียนและขออนุญาตของผูประกอบกิจกรรมดําน้ําตามประกาศดังกลาว ตลอดจน
มีคําสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๑๒๒๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะทํางานรับ
เรื่องราวการอนุญาตประกอบกิจกรรมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต  
และคณะทํางานติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมของบุคคลที่ไดรับอนุญาตประกอบ
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กิจกรรมตามประกาศดังกลาวไวดวย แสดงวาประกาศดังกลาวมิไดมีวัตถุประสงคให 
ผูประกอบกิจกรรมดําน้ําไปขึ้นทะเบียนแสดงตนตามที่ผูแทนของผูถูกฟองคดีอางเพียง
ประการเดียว หากแตตองมีการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลอดจนอาจถูก 
เพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการจากผูถูกฟองคดีตอไปดวย ประกาศดังกลาว 
จึงเปนการกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบกิจกรรมดําน้ํา ซึ่งมีผล
บังคับเปนการทั่วไปสําหรับผูประกอบกิจกรรมดําน้ําในบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต  
จึงมีลักษณะเปนกฎ ตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผูฟองคดีทั้งหาสิบหาเปนผูประกอบกิจการดําน้ํา 
ที่ไดรับผลกระทบจากประกาศดังกลาว จึงยอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอน
ประกาศนั้น  รวมทั้งมีคําขอทุเลาการบังคับตามประกาศนั้นได สําหรับประเด็นเกี่ยวกับ 
คําขอทุเลาการบังคับตามประกาศนั้น  เห็นวา โดยที่กฎหมายที่ผูถูกฟองคดีอาศัยใน 
การออกประกาศดังกลาว มิไดบัญญัติใหอํานาจแกผูถูกฟองคดีในการกําหนดใหมี 
การขออนุญาต และวางหลักเกณฑการขออนุญาตประกอบกิจกรรมดําน้ําแตอยางใด 
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว เปนเพียงการกําหนดภารกิจและหนาที่ของผูวาราชการ
จังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในเชิงบริหารไวอยางกวาง ๆ เทานั้น 
ประกอบกับทั้งหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีกําหนดใหผูประกอบกิจกรรมดําน้ําตองปฏิบัติ 
ในการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตประกอบกิจกรรมดําน้ํ าตามประกาศดังกลาว  
มีการกําหนดใหผูประกอบกิจกรรมดําน้ําตองสงหลักฐานหรือรายงานขอมูลหลายประการ 
ซึ่งไมนาจะเกี่ยวของกับการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ถูกทําลาย 
ตามวัตถุประสงคของประกาศนั้นโดยตรง แตอาจเปนการสรางความเสียหายหรือภาระ 
ใหเกิดกับผูประกอบกิจการเกินสมควร โดยเฉพาะการใหรายงานขอมูลตามหลักเกณฑ 
ในขอ ๓.๓ อาจทําใหคูแขงทางธุรกิจลวงรูขอมูลดังกลาว และสงผลกระทบตอการประกอบ
ธุรกิจของผูฟองคดีทั้งหาสิบหาได  ดังนั้น จึงเห็นวาประกาศดังกลาวนาจะมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยกฎหมาย และการใหประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปจะทําใหเกิด 
ความเสียหายแกผูฟองคดีทั้งหาสิบหาอยางรายแรงยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง  
อีกทั้งการทุเลาการบังคับตามประกาศดังกลาวจะไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ
แกการบริหารสาธารณะ เพราะผูถูกฟองคดีไดชี้แจงวา ไดชะลอการปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
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ที่กําหนดไวกอนเพื่อลดหยอนเงื่อนไขที่เปนภาระแกผูประกอบกิจการ รวมทั้งทางราชการ 
ยังมีมาตรการทางกฎหมายและองคกรควบคุมปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงอยูแลว ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งทุเลาการบังคับ 
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง กําหนดหามการประกอบ
กิจกรรมที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ในสวนที่กําหนดหามการประกอบกิจกรรมดําน้ําทุกชนิดไวเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
  ผูถูกฟองคดี ย่ืนคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ใหทุเลา 
การบังคับตามกฎ   ความวา ที่ ผูถูกฟองคดีไดออกประกาศจังหวัดภู เก็ต ลงวันที่ 
 ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เรื่อง  กําหนดหามการประกอบกิจกรรมที่ เปนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนการประกาศ
ใหทราบเพื่อใหทุกคนที่จะประกอบกิจกรรมดําน้ําหรือแขงเรือไดปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู
อยางเครงครัด สวนผูประกอบการที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต และเปนผูประกอบการที่ไมใหความรวมมือ 
ตามประกาศดังกลาว ก็จะตองถูกตรวจสอบดวยเชนกัน แตเปนการตรวจสอบโดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายนั้นๆ เพื่อเปนขอมูลที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง 
ในเรื่องจํานวนนักทองเที่ยว รายไดที่ เกิดจากการประกอบกิจกรรม ผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทองทะเล ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ เพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ
ระหวางผูประกอบการดําน้ํ า เพราะผูประกอบการบางรายก็ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ผูประกอบการบางรายก็หลีกเล่ียง ทําใหเกิดปญหาการทุจริตของหนวยราชการที่ใชโอกาส
ของผูประกอบการที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไดอาศัยเปนชองทางในการเรียกรับเงิน 
เพื่อที่จะไมดําเนินการตามกฎหมายกับผูประกอบการ ซึ่งที่ผานมาปญหาดังกลาว 
จังหวัดภูเก็ตไดรับการรองเรียนจากผูประกอบการบางรายใหชวยแกไขปญหาการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายของผูประกอบการเหลานั้นอยูเสมอ ซึ่งถาหากไดมีการขึ้นทะเบียนและมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยเสมอภาคเทาเทียมกันทุกคนแลว ปญหาการทุจริตในวงราชการก็จะหมด
ไปดวย เพราะผูประกอบการไดปฏิบัติตามกฎหมายแลวไมเปดโอกาสใหหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของเขาไปแสวงหาผลประโยชนจากผูประกอบการได ขณะนั้นประกาศฉบับนี้มีผลใช

/บังคับใชแลว... 
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บังคับใชแลว มีผูประกอบการกิจกรรมดําน้ําและแขงเรือประมาณ ๔๐ รายไดมาขอขึ้น
ทะเบียนแสดงตนเปนผูประกอบกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตและกําลังทยอยมาอีกเปนจํานวนมาก 
โดยจังหวัดภูเก็ตไดรับความรวมมือดวยดีจากผูประกอบการ ในขั้นตอนของการรายงาน
ขอมูลมาใหจังหวัดนั้น จังหวัดภูเก็ตไดชะลอการปฏิบัติตามหลักเกณฑไวกอน เนื่องจาก
จังหวัดภูเก็ตไมตองการใหเกิดความยุงยาก หรือสรางภาระแกผูประกอบการ แตใน
ขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตก็จะตองทราบขอมูลในสวนที่เปนขอมูลในการจัดเก็บรายได 
จํานวนนักทองเที่ยว ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติทางทองทะเล ซึ่งแนวทางปฏิบัติ
เพื่อที่จะใหไดขอมูลนี้ จังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาดําเนินการอีกครั้ง ในขั้นนี้เพียงแตขอให
ผูประกอบการไดมาขึ้นทะเบียนแสดงตนและปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูอยางเครงครัดกอน 
ก็จะชวยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรมดําน้ําและแขงเรือในจังหวัด
ภูเก็ต ตลอดจนผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยูแลว ซึ่งผูฟองคดีทั้งหาสิบหาเกือบทั้งหมด
เปนผูประกอบการที่เปนชาวตางประเทศ โดยมีบริษัทคนไทยชวยดําเนินการให หรือ 
มีบริษัทกฎหมายที่ปรึกษาหรือบริษัทจัดทําบัญชีเปนที่ปรึกษายังไมเขาใจตอการแกไข
ปญหาของจังหวัดภูเก็ต และยังเห็นวา เมื่อจังหวัดภูเก็ตไดออกประกาศดังกลาวไปแลว 
จะมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่ปจจุบันยังมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ไมครบทุกขั้นตอน ซึ่งแทที่จริงแลวการออกประกาศของจังหวัดภูเก็ตเปนการชวยเหลือ
ผูประกอบการใหกลับเขามาสูแนวทางที่ถูกตอง ตามขั้นตอนของกฎหมายที่มีอยูและ 
การออกประกาศฉบับนี้ผูถูกฟองคดีไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่ไว  
ไมไดมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูหนึ่งผูใด ทุกคนที่เปนผูประกอบการกิจกรรม 
ดําน้ําหรือแขงเรือจะตองมาขึ้นทะเบียนแสดงตนเหมือนกันทุกคนและไมไดสรางขั้นตอน 
โดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดขึ้นแกผูประกอบการแตอยางใด ประกาศฉบับนี้ 
เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘) และมาตรา ๓๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสราง 
การพัฒนาใหเกิดดุลภาพที่ย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับ 
วิถีชีวิตของประชาชนโดยการนําปญหาและความตองการของพื้นที่มากําหนดเปนแนวทาง
ริเริ่มแกไขปญหาของพื้นที่ โดยออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบ 
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งตอมาผูถูกฟองคดีไดใชอํานาจ 
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ตามกฎหมายดังกลาว นํามาบริหารจัดการกับจังหวัดภูเก็ต โดยการออกประกาศจังหวัดภูเก็ต
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง กําหนดหามการประกอบกิจกรรมที่เปนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙ การออกประกาศ
ดังกลาวจึงเปนการใชอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายแกไขปญหาเฉพาะพื้นที่ มีผลใชบังคับ
ตลอดทั้งจังหวัดภูเก็ต ไมไดเลือกปฏิบัติกับกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะ ใชบังคับกับทุกคน 
ที่จะเปนผูประกอบการในการนําคนมาทํากิจกรรมดําน้ําในจังหวัดภูเก็ต จุดมุงหมาย 
ในการออกประกาศของจังหวัดภูเก็ตดังกลาวก็มีความมุงหวังที่จะปองกันและแกไข 
การประกอบกิจกรรมที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยในขั้นตอนของการออก
ประกาศดังกลาวนั้นไดทํางานบูรณาการรวมกันกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของตลอดจน 
ได เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นทั้ งภาครัฐ  เอกชน  และผูประกอบการ  
โดยในขั้นตอนกอนการออกประกาศดังกลาวนั้นไดเรียกประชุมทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ
ที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน ตัวแทนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
ขนสงทางน้ําภูมิภาคที่ ๕ ภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชน ไดแก สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  
นายกสมาคมมัคคุเทศกจังหวัดภูเก็ต ประธานชมรมผูสื่อขาวจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนตัวแทน
ผูประกอบการธุรกิจดําน้ําในจังหวัดภูเก็ต ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมารวมประชุม
ระดมความคิดเห็น ในที่สุดที่ประชุมเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาของจังหวัดภูเก็ต 
ในการออกประกาศดังกลาวและแตงตั้ งคณะทํางานตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ 
การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตของผูประกอบกิจกรรมตามประกาศจังหวัดภูเก็ต  
นอกจากนั้น แมกฎหมายที่อาศัยในการออกประกาศดังกลาว มิไดบัญญัติใหอํานาจผูถูกฟองคดี 
ในการกําหนดใหมีการขออนุญาตและวางหลักเกณฑการขออนุญาตประกอบกิจกรรมดําน้ํา
ก็ตาม แตก็ใหอํานาจผูถูกฟองคดีในการบริหารจัดการในฐานะผูปกครองที่เปนหลักของ
บานเมืองในการแกไขปญหาของประเทศชาติ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กฎหมายที่บัญญัติไวไดเปดโอกาสผูบังคับ 
ใชกฎหมายและผูตีความกฎหมายไดนําเอาเจตนารมณที่แทจริง ความมุงหวังภายใน
ตัวอักษรที่บัญญัติไวมาพิจารณาเพื่อแกไขปญหาของสังคมและประเทศชาติเปน 
การเฉพาะเรื่องไดอยูแลว  
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  สําหรับขอมูลที่จะตองรายงานที่อาจทําใหคูแขงทางธุรกิจลวงรูขอมูลดังกลาว
นั้น เห็นวา ตามหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและขออนุญาต เปนผูประกอบกิจกรรมดําน้ําตาม
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เปนการขอทราบขอมูลตามปกติที่เปนขอมูลที่สามารถเปดเผยได
ทั่วไปเนื่องจากสวนใหญเปนเอกสารที่ทางราชการออกให ไดแก ใบอนุญาตการทํางาน  
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาต
เปนผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ใบอนุญาตเรือ คูมือทะเบียนรถ ใบอนุญาตรถสาธารณะ 
เอกสารประกันภัย ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลที่ใชพิจารณาวา บริษัทผูประกอบกิจกรรม
ดําน้ําไดปฏิบัติไปโดยถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมายตางๆ ที่ควบคุมอยูหรือไม เชน  
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  
พ.ศ. ๒๔๕๖ และประมวลรัษฎากร เปนตน สวนขอมูลบางสวน ไดแก รายชื่อผูควบคุมเรือ 
ชื่อสกุลของลูกคา ชื่อสกุลของผูฝกสอน สรุปรายไดทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมดําน้ํา  
และขอมูลการโอนเงินทางบัตรเครดิตที่ใชเฉพาะผูประกอบการหรือเจาหนาที่ดําเนินงาน 
โดยมีเว็บไซตในอินเตอรเน็ต ก็เปนขอมูลที่ทางราชการเมื่อไดรับมาก็อาจเปดเผยได  
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไมทําใหเกิดความเสียหาย
แกผูประกอบการในกรณีที่คูแขงทางธุรกิจจะลวงรูขอมูลดังกลาว แตขอมูลเหลานี้ 
ก็เปนขอมูลที่จะชวยใหทางราชการจัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง ซึ่งขอมูลบางขอมูลสามารถ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่งคง
ของประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของภัยกอการราย  จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง 
กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนโดยสั่งยกคํารองขอทุเลาการบังคับตามประกาศดังกลาว
ของผูฟองคดีทั้งหาสิบหา 
  ผูฟองคดีทั้งหาสิบหาชี้แจง ความวา  การออกประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 
๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙   เรื่อง  กําหนดหามการประกอบกิจกรรมที่ เปนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙ ทําใหเกิดความ
ไมเทาเทียมกันในการประกอบธุรกิจ ทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัด 
โดยขาดเหตุผลอันเปนการละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมวากฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศไทยก็ไดใหการคุมครองในเรื่องนี้ การออกประกาศดังกลาว
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ของจังหวัดภูเก็ต จํากัดเฉพาะการประกอบกิจกรรมดําน้ําและการแขงเรือ ทําใหผูประกอบ
อาชีพนี้ตองดําเนินการขึ้นทะเบียนตามประกาศ  เพียงให เหตุผลเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเทานั้น อีกทั้งในทางปฏิบัติ ผูฟองคดีก็ไมสามารถ
ควบคุมการทําลายทรัพยากรธรรมชาติตามประกาศจังหวัดดังกลาวได เนื่องจากประกาศ
ดังกลาวไดครอบคลุมเฉพาะผูประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเทานั้น การประกอบธุรกิจดําน้ํา 
แมผูประกอบการจะตั้งสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต แตหาไดทําธุรกิจดําน้ําในจังหวัด
ภูเก็ตไม อาจจะไปดําน้ําที่จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ หรืออาจจะเปนประเทศใกลเคียงก็ได 
และในขณะเดียวกันผูประกอบการในจังหวัดหรือประเทศใกลเคียง ซึ่งไมตองข้ึนทะเบียน 
ตามประกาศก็อาจมาประกอบกิจกรรมดําน้ําในพื้นที่ทะเลจังหวัดภูเก็ตได ซึ่งในปจจุบันนี้
การประกอบธุรกิจดําน้ํามีกฎหมายหลายฉบับควบคุมอยูแลว เชน ตองขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจทองเที่ยวจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หากมีคนตางชาติเขามาทํางาน ก็ตองขอ
ใบอนุญาตทํางาน การสรางเรือและเดินเรือก็ตองขออนุญาตจากเจาทา (ที่ถูกคือ สํานักงาน
การขนสงทางน้ําที่ ๕ สาขาภูเก็ต)  และตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม  
หากผูถูกฟองคดีเห็นวาผูประกอบการรายใดทําผิดกฎหมายก็สามารถดําเนินคดี 
กับผูประกอบการไดโดยตลอดเวลา หาจําเปนตองมีการขึ้นทะเบียนอีกไม สําหรับกรณี 
ที่มีผูประกอบการสวนหนึ่งไดไปข้ึนทะเบียนตอทางจังหวัดนั้น ผูประกอบการหาไดยอมรับ
ตามประกาศดังกลาวไม แตเนื่องจากเปนการประกาศของรัฐทําใหผูประกอบการเกรงกลัววา
ถูกลงโทษตามกฎหมาย จึงไดไปดําเนินการขึ้นทะเบียนไวกอน ซึ่งผูประกอบการบางรายก็
ไดรวมเปนผูฟองคดีในครั้งนี้ดวย เนื่องจากการฟองคดีนี้ไดฟองหลังจากที่กําหนดเวลาของ
ประกาศบังคับใชแลว  นอกจากนั้น ประกาศดังกลาวยังกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ  
โดยใหผูประกอบการสงขอมูลที่ซ้ําซอน และขอมูลที่เปนความลับทางดานการคา เชน  
ตามหลักเกณฑ ขอ ๓.๑ ตองรายงาน ชื่อสกุลของเจาของเรือ จํานวนพนักงานพรอมบัญชี
เงินคาจางทั้งหมด  ขอ ๓.๓ ขอมูลทางเว็บไซด ขอมูลทางบัตรเครดิต ขอ ๓.๔ ตารางคอรส 
เรียนและวันทดสอบ รายชื่อผูสอบผานและไมผาน ขอ ๔. การตองรายงานขอมูลตอ 
จังหวัดทุกเดือน ในสวนของทัวร ขอมูลของลูกคา ขอมูลของผูฝกสอน ขอ ๕. ใหรายงาน
รายไดตางๆ แกจังหวัดทุกเดือน โดยใหรายงานภายใน ๔  ถึง ๕ วัน นับแตวันสิ้นเดือน 
ผูประกอบการเห็นวาการรายงานขอมูลเหลานี้เปนการสรางภาระเกินความจําเปนใหกับ 
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ทางผูประกอบการและเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิงการรายงานขอมูล 
ทุกเดือน อีกทั้งเปนความลับทางการคา ซึ่งลูกคาที่เปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ 
บางคนไมตองการเปดเผยขอมูลของตน อาจทําใหมีการแยงลูกคา ทําใหเกิดความเสียหาย
แกผูประกอบการได และเปนการสรางภาระเกินความจําเปน  นอกจากนั้น การที่ 
ผูถูกฟองคดีอางวา ไดเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นทั้งภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการ  
หาไดเปนอยางที่กลาวอางไม เห็นไดวาการประชุมสวนใหญดําเนินการมาจากภาครัฐ
โดยตรง มิไดมีการแจงแกผูประกอบการ กอนที่ ผูฟองคดีทั้งหาสิบหาจะฟองคดีนี้ 
ไดมีหนั งสือถึ ง ผูถูกฟองคดี เพื่ อแสดงความคิดเ ห็นเกี่ ยวกับการวางหลักเกณฑ 
ในการสงขอมูล ก็ไมไดรับคําตอบ ซึ่งผูฟองคดีทั้งหาสิบหาเห็นวาการออกประกาศดังกลาว
ควรจะมีการทําประชาพิจารณจากภาคเอกชน และควรเสนอใหมีการดําเนินการทั้งประเทศ 
จึงจะเกิดความเปนธรรมและเปนประโยชนมากกวา  ดังนั้น ประกาศดังกลาวจึงนาไมชอบ
ดวยกฎหมาย เนื่องจากการออกประกาศฉบับนี้ อางวาอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘)  
และมาตรา ๓๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ที่กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสรางการพัฒนาใหเกิดดุลยภาพที่ย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยการนําปญหาและความตองการ
ของพื้นที่ มากํ าหนดเปนแนวทางริ เ ริ่ มแก ไขปญหาของพื้นที่  ออกเปนระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ซึ่งตอมาผูถูกฟองคดีไดอาศัยอํานาจตามระเบียบดังกลาวออกประกาศฉบับนี้ ซึ่งระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวหาไดใหอํานาจแกผูถูกฟองคดีใหออกประกาศกระทบสิทธิ 
ของประชาชนอันเปนการละเมิดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญไม ระเบียบดังกลาวนี้เพียงให
อํานาจผูถูกฟองคดี เพื่อใชแกไขปญหาในการดําเนินงานของสวนราชการภายในจังหวัด 
ที่ติดขัดเทานั้น ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีอาศัยอํานาจตามระเบียบดังกลาวมาออกประกาศ
จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง กําหนดหามการประกอบกิจกรรมที่เปน
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙ จึง
เปนการไมชอบดวยกฎหมาย 
  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การออกประกาศของผูถูกฟองคดีไดกระทบสิทธิ
ของประชาชนและผูฟองคดีทั้งหาสิบหา ทําใหประชาชนและผูฟองคดีทั้งหาสิบหาไดรับ
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ความเดือดรอน และอาจจะไดรับความเสียหายเกินกวาจะเยียวยาในภายหลังได หากมี 
การบังคับใชประกาศฉบับนี้ไปกอน อีกทั้งการชะลอการบังคับตามประกาศจนกวา 
ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษา ก็ไมทําใหผูถูกฟองคดีเสียหายแตประการใด จึงขอให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนโดยใหมีการทุเลาการบังคับ
ตามประกาศดังกลาวของผูถูกฟองคดี 
 
  ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา  กรณีที่ศาลจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎนั้น ตามขอ ๗๒ วรรคสาม แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดไววา ตองเปนกรณีที่ศาลเห็นวา  
กฎนั้นนาจะไมชอบดวยกฎหมายและหากใหกฎดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปจะทําใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับ
ตามกฎนั้นไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ คดีนี้ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดมีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง 
กําหนดหามการประกอบกิจกรรมที่เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยประกาศดังกลาวไดกําหนดหามการประกอบ
กิจกรรมการดําน้ําทุกชนิดและยังกําหนดใหการดําเนินกิจกรรมดําน้ําจะกระทําไดตอ 
เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการตอจังหวัดภูเก็ต โดยผูขออนุญาต
จะตองปฏิบัติตามมาตรการคุมครองรักษาสิ่ งแวดลอมตามที่กฎหมายกําหนดไว 
อยางเครงครัด หากมีรายงานหรือตรวจพบจากคณะทํางานของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จะทําการเพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการตามประกาศดังกลาวได  เห็นไดวาประกาศ
ดังกลาวหาไดมีวัตถุประสงคใหผูประกอบกิจกรรมดําน้ําไปขึ้นทะเบียนแสดงตนเพียง
ประการเดียวไม  หากแตตองมีการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลอดจน 
อาจถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการดําน้ําได ประกาศดังกลาวจึงเปนการกําหนด
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบกิจการดําน้ํา อันมีผลบังคับเปนการทั่วไป
สําหรับผูประกอบกิจกรรมดําน้ําในบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต จึงมี ลักษณะเปนกฎ 
ตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และไมอยูในบังคับวาการฟองเพิกถอนประกาศดังกลาวจะตองอุทธรณ 
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กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  แตประกาศดังกลาวของผูถูกฟองคดีออกโดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๗ (๓) ที่บัญญัติวา การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมีภารกิจ 
หลักภายใตอุดมการณ การบําบัดทุกข บํารุงสุข ดังนี้ (๓) สรางการพัฒนาใหเกิดดุลยภาพ 
ที่ย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน  
และขอ ๘ (๑) ซึ่งบัญญัติวา ผูวาราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
มีหนาที่ดั งตอไปน้ี  (๑ )  เปนผูชี้นํ ากลยุทธ  โดยทําหนาที่นํ า ยุทธศาสตรของชาติ 
ไปกําหนดเปนระเบียบวาระของพื้นที่ รวมทั้งนําปญหาและความตองการของพื้นที่มา
กําหนดเปนแนวทางริเริ่มแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ จึงถือไดวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ฉบับนี้ที่ผูถูกฟองคดีอาศัยในการออกประกาศดังกลาว หาไดบัญญัติใหอํานาจแกผูถูกฟองคดี
ในการกําหนดใหมีการขออนุญาตและวางหลักเกณฑการขออนุญาตประกอบกิจกรรมดําน้ํา
แตอยางใดไม เพียงแตเปนการกําหนดภารกิจและหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในระบบ 
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในเชิงบริหารอยางกวาง ๆ เทานั้น ซึ่งประเด็นนี้ 
ผูถูกฟองคดีก็ยอมรับในคําอุทธรณดวย  อีกทั้งหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและขออนุญาต
ของผูประกอบกิจกรรมดําน้ํ าที่ผู ถูกฟองคดีกํ าหนดใหผูประกอบกิจกรรมดําน้ํ า 
ตองสงหลักฐานหรือรายงานขอมูลหลายประการ ซึ่งบางขอมูลเปนความลับทางดานการคา 
บางขอมูลจะตองรายงานจํานวนรายไดตาง ๆ ภายในหาวันนับจากวันสิ้นเดือน อันเปน 
การสรางภาระเกินสมควรใหกับผูประกอบกิจกรรมดําน้ํา  ดังนั้น ประกาศดังกลาว 
นาจะไมชอบดวยกฎหมาย และการที่จะใหประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปนั้น  
หากตอมาศาลเห็นวาประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและมีคําพิพากษาใหเพิกถอน
ประกาศของผูถูกฟองคดีเสีย มีผลใหผูฟองคดีทั้งหาสิบหาซึ่งไดรับผลกระทบจากประกาศ
ดังกลาวกลับคืนสูสถานะเชนเดิมก็จะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงยากแก 
การเยียวยาในภายหลัง สวนผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐ 
หรือแกบริการสาธารณะหรือไมนั้น ขอนี้ไดความจากการไตสวนผูถูกฟองคดีของ 
ศาลปกครองชั้นตนและคําอุทธรณของผูถูกฟองคดีวา ไดชะลอการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวกอนเนื่องจากไมตองการใหเกิดความยุงยากหรือสรางภาระแกผูประกอบกิจกรรม
ดําน้ํา กรณีจึงไมปรากฏวาเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกการบริการ
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๑๗ 

สาธารณะ  ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศจังหวัดภูเก็ต  
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙  เรื่อง กําหนดหามการประกอบกิจกรรมที่เปนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบริเวณทะเลจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๙ ในสวนที่กําหนด
หามการประกอบกิจกรรมดําน้ําทุกชนิดไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเปนอยางอื่น นั้น ชอบแลว  
 

  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  
 
นายเกษม  คมสัตยธรรม                ตุลาการเจาของสํานวน 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายอําพล  สิงหโกวินท         
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
 
นายวิชัย  ชื่นชมพูนุท 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายไพบูลย  เสียงกอง 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายวรพจน  วิศรุตพิชญ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

 
        ตุลาการผูแถลงคดี : นายวิบูลย  กัมมาระบุตร 
 
 
   
 

วันที่อาน ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ 
สุพิชฌาย : ผูพิมพ 
ภัคพล : ผูตรวจ 


