(๓๐) คดีมาบตาพุด ฟ้ องให้โรงงานปฏิ บตั ิ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

คาสัง่

ศาลปกครองกลาง

คดีหมายเลขดาที่ ๙๐๘/๒๕๕๒

คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดาที่ ๙๐๘/๒๕๕๒
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๒/๒๕๕๓

คู่ความ

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที่ ๑ กับพวกรวม ๔๓ คน ผูฟ้ ้ องคดี
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง สิง่ แวดล้อม/ คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา

๑. ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญมาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รอง
ไว้ยอ่ มได้รบั ความคุม้ ครอง การทีย่ งั ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและ
วิธกี ารใช้สทิ ธิดงั กล่าว ไม่ใช่เหตุทอ่ี งค์กรของรัฐจะยกขึน้ มาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุม้ ครอง
สิทธิดงั กล่าว เพราะโดยหลักการการใช้การตีความกฎหมาย เจตนารมณ์ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญซึง่
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะมีผลตามทีบ่ ญ
ั ญัตโิ ดยทันที ไม่ว่าจะมีบทบัญญัตใิ ห้ตอ้ งมีการตรา
กฎหมายกาหนดรายละเอียดในเรือ่ งดังกล่าวหรือไม่ ดังนัน้ โครงการหรือกิจกรรมใดทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้
แปดจะออกใบอนุญาตให้ดาเนินการ หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได้จนกว่าจะ
ดาเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญเสียก่อน โดยเริม่ จากการทีต่ อ้ งทาการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะต้องจัดให้มกี ระบวนการ
รับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสีย และจะต้องให้องค์การอิสระซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทน
องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อน เมือ่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดรับในคา
ร้องอุทธรณ์ว่าเมือ่ ยังไม่มกี ารตราพระราชบัญญัตอิ อกมาใช้บงั คับเพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรา ๖๗ จึง
ไม่ตอ้ งดาเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๖๗ ก่อนอนุ ญาตให้ดาเนินการ คดีน้จี งึ น่ าเชื่อว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้
แปดไม่ได้ดาเนินการตามมาตรา ๖๗ การกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดจึงน่ าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คาฟ้องของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ สามคนจึงมีมลู
๒. ตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดอุทธรณ์ว่าโครงการหรือกิจกรรมได้ผ่านการทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมแล้ว และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการก่อนที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บังคับใช้แล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่านั ่นเป็นเพียง
ขัน้ ตอนหนึ่งของการดาเนินการตามมาตรา ๖๗ แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึง่ ทัง้ หมดมีถงึ สาม
ขัน้ ตอน เพราะยังจะต้องดาเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุ มชนและ
จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสีย และให้องค์การอิสระให้
ความเห็นประกอบด้วย ก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดจะสามารถพิจารณาออกใบอนุ ญาตอันจะทาให้ผมู้ ี
ส่วนได้เสียทัง้ สามสิบหกคนจะดาเนินการตามโครงการได้ อุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดและผูม้ สี ่วน
ได้เสียทัง้ สามสิบหกคนฟงั ไม่ขน้ึ
๓. โครงการหรือกิจกรรมทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดได้ให้ความเห็นชอบ อนุ มตั ิ อนุ ญาต
ให้ดาเนินการล้วนเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีป่ ระกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทีก่ ่อมลพิษสูง ดังเช่น
โรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ดาเนินการมาก่อนแล้ว ซึง่ อาจไปเพิม่ มลพิษในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและบริเวณ
ใกล้เคียงและอาจก่อให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ ิ บสามได้รบั ความเดือดร้อนเพิม่ เติมได้ ซึง่ ในเรือ่ งมลพิษนี้

ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณดังกล่าวได้ยน่ ื ฟ้องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต่อศาลปกครองระยองและศาล
ปกครองระยองได้มคี าพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดาเนินการประกาศให้พน้ื ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ที่
ใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษแล้ว หากให้มกี ารก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตต่อไปจนกระทังโครงการสร้
่
างเสร็จและมีการดาเนินการผลิตแล้ว ก็จะทาให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ สาม
คนและประชาชนในบริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าวอาจได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายดังทีอ่ า้ งมาในคาฟ้อง อัน
อาจเป็ นการยากทีจ่ ะเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนในภายหลัง ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นทีท่ ราบกันโดยทัวไปถึ
่ ง
ปญั หาจองมลพิษทีเ่ กิดขึน้ อยูอ่ ย่างต่อเนื่องในเขตอุตสาหกรรมตาบลมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงและ
เกิดความเสียหายทีท่ ม่ี ผี ลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีด่ งั กล่าวตลอดเวลาอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ ความเสียหายทีเ่ กิดจากปญั หาสิง่ แวดล้อมโดยส่วนใหญ่มกั ส่งผลต่อเนื่องยาวนาน
กว่าความเสียหายอันเกิดจากกรณีละเมิดทัวๆ
่ ไป แม้อาจมองว่ามิได้ส่งผลในทันทีแต่กเ็ ห็นว่าย่อมส่งผล
ในอนาคต โดยเฉพาะความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนในท้องทีน่ นั ้ ซึง่ เป็นความเสียหายทีไ่ ม่
อาจแก้ไขเยียวยาได้โดยง่าย หรือไม่สามารถคานวณเป็นมูลค่าความเสียหายได้ จึงเห็นสมควรให้ผถู้ ูก
ฟ้องคดีทงั ้ แปดได้ตรวจสอบและศึกษาพิจารณาก่อนทีพ่ จิ ารณาอนุ มตั ใิ ห้มกี ารดาเนินการตามโครงการ
ทัง้ ๗๖ โครงการ ตามนัยมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนตามอานาจหน้าที่ ต้องเข้าใจ
ว่ามาตรการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วโดยการชดใช้ค่าเสียหาย ถือเป็นมาตรการทีไ่ ม่ได้
แก้ปญั หาในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อมให้หมดไปได้อย่างแท้จริงเมือ่ เทียบกับมาตรการอื่น เช่น มาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปญั หาขึน้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั กิ นั ในประเทศทัง้ หลายทีพ่ ฒ
ั นาแล้วในการแก้ปญั หา
สิง่ แวดล้อมอย่างไดผล ตามนัยมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญก็เป็นการบัญญัตริ บั ข้อความคิดใน
เรือ่ งดังกล่าวมาบัญญัตไิ ว้ ดังนัน้ ปญั หาในเรือ่ งการอนุ มตั ใิ ห้มกี ารดาเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่ได้
มีการตรวจสอบและศึกษาพิจารณาผลการประเมินในเรือ่ งต่าง ๆ ตามนัยมาตรา ๖๗ เสียก่อน หากให้ม ี
การดาเนินการต่อไปย่อมก่อให้เกิดความเสียหายมากยิง่ กว่าการระงับโครงการหรือกิจกรรมไว้ก่อน
กรณีจงึ มีเหตุเพียงพอทีศ่ าลจะมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวก่
ั่
อน
การพิพากษาตามคาขอของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ สามคน
๔. ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเป็นแนว
ปฏิบตั ใิ นการบริหารราชการแผ่นดินทีว่ ่าบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ ยังไม่มผี ลบังคับทันที
เพราะมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๓ (๑) ขัดต่อคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีว่ นิ ิจฉัยว่าโครงการ
หรือกิจกรรมทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพต้องดาเนินการตามมาตรา ๖๗ ทันทีนบั แต่วนั ทีร่ ฐั ธรรมนูญมีผลใช้บงั คับตามคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๖ วรรคห้าบัญญัตวิ ่าคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่นของรัฐ ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงต้องผูกพันตามแนวคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีผลผูกพันให้
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องดาเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ
แสดงให้เห็นถึงการขาดการติดตามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของผูถ้ ูกฟ้องคดีทเ่ี กีย่ วข้อง
หน่วยงานของรัฐก็มไิ ด้ดาเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กรณีจงึ เป็นความ

รับผิดชอบของผูถ้ ูกฟ้องคดีโดยตรงทีม่ ไิ ด้ดาเนินการตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนัน้ การ
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดอุทธรณ์ว่า อาจถูกฟ้องให้ตอ้ งรับผิดทัง้ คดีอาญาและคดีแพ่งนัน้ ก็สบื เนื่องมาจาก
การละเลยล่าช้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีเองทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบั ญญัตไิ ว้ ทัง้ ที่
มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้
๕. หากจะเกิดปญั หาอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐจากคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือ
วิธกี ารคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวก่
ั่
อนการพิพากษาของศาล ก็เป็นเรือ่ งทีส่ บื เนื่องโดยตรงมาจาก
การละเลยไม่ดาเนินการหรือความล่าช้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีเองทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามารัฐธรรมนูญ การทีเ่ จ้าของ
โครงการหรือกิจกรรมนัน้ จะต้องชะลอการดาเนินการก่อสร้างต้องเสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินการ อันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของภาคเอกชน รวมทัง้ มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐจังมิใช่เนื่องมาจากคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพื่อ
บรรเทาทุกข์ชวคราวก่
ั่
อนการพิพากษาของศาลโดยตรง อย่างไรก็ตามเห็นว่าความเสียหายทีเ่ จ้าของ
โครงการได้รบั อาจเป็นเพียงช่วงระยะหนึ่ง อันเป็นผลสืบเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทีม่ อี านาจหน้าทีใ่ นการอนุมตั อิ นุญาตได้พจิ ารณาผลการ
ประเมินในเรือ่ งต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ทัง้ นี้หากเป็นการกระทบสิทธิของเจ้าของโครงการแต่ก็
มิได้เป็นการจากัดสิทธิโดยสิน้ เชิง เพียงแต่โครงการใดเป็นโครงการรุนหรือกิจกรรมใดทีอ่ ยูใ่ นประเภท
ทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงก็ตอ้ งดาเนินการตามมาตรา ๖๗ แห่งรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนก่อน
ประกอบกับโครงการเหล่านัน้ ต้องมีความรับผิดชอบผลกระทบผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และให้
ความสาคัญถึงสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีจ่ ะต้องสุ่มเสีย่ งกับการได้รบั มลพิษจาก
ผลิตผลของการดาเนินการผลิตด้วย ประกอบกับมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
สิง่ แวดล้อมเสียตัง้ แต่ตน้ จะเป็นผลดียงิ่ กว่าการปล่อยให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมลุกลามแล้วจึงเยีย
ยาในภายหลัง ดังนัน้ การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมสุขภาพจากภาวะมลพิษดังกล่าว จึง
เป็นข้อทีค่ วรจะพิจารณาเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ตี ่อสังคม ซึง่ เป็นหลักคุม้ ครอง
สิทธิในชีวติ และร่างกายของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรม ศาล
ปกครองจึงเห็นว่าไม่เป็ นปญั หาอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่การบริหารงานของรัฐ
๖.
ใบอนุ ญาตให้ประกอบโครงการหรือกิจกรรมตามฟ้องมีสภาพเป็ นคาสังทางปกครอง
่
ทีน่ อกจากจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายฉบับทีใ่ ห้อานาจแล้วยังต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายฉบับ
อื่นๆ อีกทัง้ ต้องไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ หากการใช้อานาจไปขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตอิ ่นื ๆ และ
รัฐธรรมนูญแล้ว ย่อมทาให้การออกใบอนุ ญาตของผูถ้ ูกฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าทีท่ ม่ี อี านาจไม่ชอบด้วย
กฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้โดยเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจ ผูบ้ งั คับบัญชาหรือศาล ซึง่ ตามนับตัง้ แต่
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บงั คับ หากมีการไม่ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องก่อนการออก
ใบอนุญาตใบอนุญาตดังกล่าวจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายทีอ่ าจถูกเพิกถอนได้ ประกอบกับกรณีน้เี ป็ น
กรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดสังระงั
่ บโครงการหรือกิจกรรมตามคาสังศาล
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดย่อมมี
อานาจโดยฐานอานาจจากคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น

๗.
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้ให้นิยาม ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ไว้ ซึง่ วิญญูชนอาจเข้าใจความหมายกว้าง แคบ แตกต่างกันออกไป ซึง่ ย่อมเป็ นปญั หาทีศ่ าลปกครอง
ชัน้ ต้นจะต้องวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีต่อไป แต่ในชัน้ นี้เมือ่ พิจารณาเบือ้ งต้นตามประเภทลักษณะของ
โครงการหรือกิจกรรมแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า บางโครงการหรือกิจกรรมไม่น่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชัดเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมทีม่ งุ่ ควบ คุมหรือบาบัดมลพิ ษหรือ
ติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมเท่านัน้ จึงยังไม่สมควรทีจ่ ะมีคาสังก
่ าหนดมาตรกรหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพื่อ
บรรเทาทุกข์ชวคราวก่
ั่
อนพิพากษา ส่วนโครงการทีเ่ หลือเมือ่ พิจารณาตามประกาศของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี
๔ เรือ่ งโครงการหรือกิจกรรมเกีย่ วกับการอุตสาหกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทัง้ ด้าน
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพได้กาหนดไว้ ๘ ประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่
รุนแรง และตามร่างประเภทโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้
ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพกาหนดไว้ ๑๙ โครงการ ซึง่ ได้ผ่านการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว และเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐได้กาหนดให้เป็น
โครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงนัน้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า
โครงการหรือกิจกรรมส่วนทีเ่ หลือ เป็นประเภทโครงการหรือกิจกรรมทีก่ าหนดไว้ในประกาศดังกล่าวจึง
น่าเชื่อว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ด้านคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
จึงมีคาสังแก้
่ คาสังศาลปกครองชั
่
น้ ต้นจากให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ แปดสังระงั
่ บโครงการหรือ
กิจกรรมตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายคาฟ้องไว้เป็ นการชัวคราว
่
จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตก่อนว่าประกาศใช้บงั คับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการหรือกิจกรรมทีไ่ ม่ได้กาหนดให้เป็นประเภททีต่ อ้ งจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ไม่
รวมถึงการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ เป็นให้ผถู้ ูก
ฟ้องคดีทงั ้ แปดสังระงั
่ บโครงการหรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายคาฟ้องไว้เป็ นการชัวคราว
่
จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสังเปลี
่ ย่ นแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภท
อุตสาหกรรมลาดับที่ ๑๖, ๒๒ , ๓๗, ๔๑,๔๕, ๕๐ และ ๕๔ และประเภทคมนาคม ลาดับที่ ๒ ลาดับที่ ๓
ลาดับที่ ๔ และลาดับที่ ๖ นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็นไปตามคาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้น

