(๓๑) คดีศาลรัฐธรรมนูญ ๓/๒๕๕๒ (สภาพบังคับของสิ ทธิ ด้านสิ่ งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ)
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

คาวิ นิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขคดี

คาวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๒

ประเภทคดี บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
คู่ความ

นายไพบูลย์ กองเกิด ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๑๑ คน ผูฟ้ ้ องคดี
องค์การบริหารส่วนตาบลคาม่วง กับพวกรวม ๓ คน ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

ศาลปกครองสูงสุดส่งประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคาขอของผูฟ้ ้ องคดี ว่า
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖
วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือไม่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง

ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
คาวินิจฉัยสืบเนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า การดาเนินโครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูล
ฝอยของผูถ้ ูกฟ้องคดี เป็ นโครงการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม ซึง่ ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง บัญญัตวิ ่าจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษาและ
ประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้ให้องค์การอิสระซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้าน
สิง่ แวดล้อมและผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดาเนินโครงการ เมือ่ ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดียงั มิได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังกล่าว การดาเนินการ
โครงการระบบกาจัดขยะมูลฝอยของผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัยว่า ขัน้ ตอนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรค
สอง ยังไม่มกี ฎหมายเฉพาะ จึงต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ.สิง่ แวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ ปรากฏว่า
โครงการระบบกาจัดขยะมูลฝอย มิได้ถูกกาหนดให้เป็นโครงการทีต่ อ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมไิ ด้
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม จึงไม่มผี ลทาให้การดาเนินโครงการระบบกาจัดขยะมูล
ฝอยของผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่า โครงการระบบกาจัดขยะมูลฝอยของผูถ้ ูก
ฟ้องคดีเป็ นโครงการทีม่ ผี ลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมซึง่ อยูใ่ นเงือ่ นไขต้องปฏิบตั ติ าม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นยก พ.ร.บ.สิง่ แวดล้อมฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งขึน้ วินิจฉัยเทียบเคียง จะทาให้โครงการทีม่ ผี ลกระทบรุนแรงของผูถ้ ูกฟ้อง
คดีไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ฐั ธรรมนูญกาหนดไว้ เท่ากับว่าเป็นการหยิบยกกฎหมายขึน้ บังคับทาให้
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ถูกยกเว้น ไม่สามารถนามาใช้ได้ ผูฟ้ ้ องคดีขอให้ศาล
ปกครองสูงสุดสงประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.สิง่ แวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖
วรรคหนึ่ง ซึง่ เป็นกฎหมายทีจ่ ะใช้บงั คับแก่คดี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรค
สอง
ศาลรัฐธรรมนูญรับคาร้องไว้พจิ ารณา แต่เนื่องจากในขณะวินิจฉัยมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ และเห็นว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง มีหลักการเดียวกัน
กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงวินิจฉัยคาร้องตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสองแทน
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.สิง่ แวดล้อมฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ ตราขึน้ ใช้บงั คับก่อน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมรักษา
และแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน โดยมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งให้อานาจฝา่ ย
บริหารประกาศกาหนดประเภทโครงการทีต่ อ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อใช้
บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีจ่ ะดาเนินโครงการให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายดังกล่าว
กาหนด ซึง่ ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของรัฐและชุมชนในการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม จึงเป็นบทบัญญัตทิ ส่ี อดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรค
สองแล้ว พ.ร.บ.สิง่ แวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งจึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ตอ้ งการให้สทิ ธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญบังคับใช้ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอการบัญญัตกิ ฎหมายอนุวตั กิ าร การบังคับใช้พ .ร.บ.สิง่ แวดล้อม
ฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง จึงต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ด้วย ดังนัน้ หากปรากฏว่าโครงการใดไม่ว่าจะถูกกาหนดให้ตอ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมตาม พ.ร.บ.สิง่ แวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง หรือไม่ หากปรากฏว่าเป็น
โครงการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ บุคคลหรือชุมชนย่อมมีสทิ ธิฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้โครงการ
นัน้ ๆต้องดาเนินการตามเงือ่ นไขทีร่ ฐั ธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง กาหนดไว้ได้
ผลคาวิ นิจฉัย :
พ.ร.บ.สิง่ แวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง

