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สรุ ปประเด็นคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีฟ้องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม(EIA)
โครงการท่ อส่ งก๊ าซไทย-มาเลเซีย ของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จากัด
ในพืน้ ที่ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (คดีหมายเลขแดงที่ อ.963/2556)
คดีระหว่ าง
นายกิตติภพ สุทธิสว่าง ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน ผู้ฟ้องคดี
กรมเจ้ าท่า

ผู้ถกู ฟ้องคดีที่

คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงาน
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ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 2

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและอื่นๆ (คชก.)
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ผู้ถกู ฟ้องคดีที่

3

สรุ ปประเด็นคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
1. ผู้ถกู ฟ้องคดีท่ ี 2 ได้ ให้ ความเห็นชอบหรือถือว่ าได้ ให้ ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม(EIA) แล้ วหรือไม่
ตามมาตรา 49 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 1กาหนดให้
ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 2 ต้ องพิจารณาและให้ ความเห็นชอบ EIA โดยหากเห็นว่า EIAมีข้อบกพร่องก็จะต้ องสัง่ ให้
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มาตรา 49 การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการตามมาตรา 48 ให้ กระทาให้ แล้ วเสร็จภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ถ้ าคณะกรรมการผู้ชานาญการมิได้
พิจารณาให้ เสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชานาญการให้ ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ ถือว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ให้ เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีอานาจตามกฎหมายสัง่ อนุญาตแก่บคุ คลซึง่ ขออนุญาตได้
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชานาญการไม่ให้ ความเห็นชอบ ให้ เจ้ าหน้ าที่รอการสัง่ อนุญาตแก่บคุ คลผู้ขออนุญาตไว้ ก่อนจนกว่าบุคคล
ดังกล่าวจะเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามที่คณะกรรมการผู้ชานาญการสัง่ ให้ ทาการแก้ ไขเพิ่มเติมหรือจัดทาใหม่ทงฉบั
ั้ บ
ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชานาญการกาหนด
เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมซึง่ ได้ ทาการแก้ ไขเพิ่มเติมหรือได้ จดั ทาใหม่ทงฉบั
ั ้ บแล้ ว
ให้ คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับการเสนอรายงานดังกล่าว
แต่ถ้าคณะกรรมการผู้ชานาญการมิได้ พิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการเห็นชอบ และให้
เจ้ าหน้ าที่ดงั กล่าวสัง่ อนุญาตแก่บคุ คลผู้ขออนุญาตได้ ...
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ผู้เสนอจัดทาใหม่หรื อแก้ ไข ซึง่ การจัดทา EIAต้ องศึกษาสภาพแวดล้ อม ผลกระทบ รวมทังมาตรการป
้
้ องกัน
และแก้ ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากโครงการ ใน 4 กรณี คือ (1)ทรัพยากรกายภาพ (2)ทรัพยากรชีวภาพ
ซึง่ เป็ นประเด็นด้ านเทคนิควิชาการ (3)คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ และ (4)คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
ซึง่ เป็ นประเด็นด้ านสังคม ซึง่ ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 2 มีหน้ าที่ต้องพิจารณาEIAในประเด็นด้ านสังคมด้ วย
 การที่ผ้ ถู กู ฟ้องคดีที่ 2 ได้ มีมติในการประชุมครัง้ ที่ 16/2544 เห็นชอบEIAโครงการท่อส่งก๊ าซไทยมาเลเซีย ในประเด็นเทคนิควิชาการ ยกเว้ นประเด็นด้ านสังคมให้ นาเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเพื่อให้ ได้ รับการแก้ ไขในระดับนโยบาย โดยมิได้ มีมติสงั่ ให้ บริษัทฯแก้ ไข
เพิ่มเติมหรื อจัดทา EIA ใหม่ทงฉบั
ั ้ บ ถือได้ วา่ เป็ นการให้ ความเห็นชอบต่อเนื ้อหาใน EIAไม่ครบถ้ วน
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติกาหนดไว้

การกระทา

ของผู้ถกู ฟ้องคดีที 2 จึงเป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิ
 มาตรา 49 วรรคสี่ แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ กาหนดให้ คณะกรรมการผู้ชานาญการ(คชก.) พิจารณา
EIAให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับการเสนอ EIA แต่ถ้าคชก.มิได้ พิจารณาให้ แล้ ว
เสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าคชก.เห็นชอบ ดังนัน้

การที่ผ้ ถู กู ฟ้องคดีที่ 2 ไม่ได้ ให้

ความเห็นชอบต่อ EIAในประเด็นด้ านสังคม โดยมิได้ สงั่ ให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม EIAอีกแต่อย่างใด
จึงต้ องถือว่า ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 2 ได้ ให้ ความเห็นชอบEIAดังกล่าวแล้ ว
 การที่ผ้ ถู กู ฟ้องคดีที่ 3 ได้ มีหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาของผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 2 ว่ามีมติเห็นชอบใน EIA
ให้ แก่บริษัทฯ จากนันบริ
้ ษัทฯได้ สง่ ให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดีที่ 1 พิจารณาออกใบอนุญาตให้ แก่บริษัทฯ และ
ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 1 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตครบถ้ วน
และการวางท่อส่งก๊ าซอยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่สามารถออกใบอนุญาตให้ ได้ จึงออกใบอนุญาตให้ แก่
บริษัทฯ การออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงไม่เป็ นการออกใบอนุญาตโดยสาคัญผิดในข้ อเท็จจริง
เกี่ยวกับผลการพิจารณาEIA ของผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 2
ข้ อความเห็น
กรณีนี ้ ศาลวินิจฉัยชัดเจนว่า คชก .ซึง่ เป็ นคณะกรรมการหน่วยงานทางปกครอง ให้ ความเห็นชอบ
ไม่ครบถ้ วนและเป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามกฎหมาย ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ามติคชก.ให้ ความเห็นชอบ
โครงการท่อส่งก๊ าซ ไทย-มาเลเซีย ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เพียงแต่ศาลเห็นว่าคชก.ไม่สง่ EIAให้
บริ ษัทไปปรับแก้ ไข ทาให้ ถือได้ วา่ เห็นชอบโดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ มาตรา 49 วรรคสี่
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แม้ มาตรา 49 วรรคสี่ จะกาหนดคุ้มครองสิทธิผ้ ปู ระกอบการ เพื่อเป็ นการเร่งรัดมิให้ หน่วยงานรัฐ
พิจารณาEIA ล่าช้ าก็ตาม แต่กฎหมายจะคุ้มครองสิทธิเฉพาะในส่วนที่ถกู ต้ องหรื อชอบด้ วยกฎหมาย ซึง่
กรณีนี ้ มิใช่กรณีไม่พิจารณาให้ แล้ วเสร็จ แต่เป็ นเรื่ องที่ คชก.ยืนยันว่าตัวเองพิจารณาและมีมติเสร็จสิ ้นแล้ ว
เพียงมติที่อ้างว่าเห็นชอบทาให้ การพิจารณาเสร็จสิ ้นไปนัน้ เป็ นมติที่ไม่ครบถ้ วน และไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
การแปลความในลักษณะที่ถือว่าคชก.ให้ ความ เห็นชอบแล้ ว เป็ นคุณแก่ผ้ ปู ระกอบการที่จดั ทา

EIA

ส่งผลให้
 มติคชก.ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และรายงาน EIAที่ได้ รับความเห็นชอบตามมติดงั กล่าว มีผลใช้
บังคับต่อไปโดยมิได้ แก้ ไขกาหนดมาตราการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่โครงการต้ อง
ดาเนินการให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการและความเป็ นจริง
 เป็ นการให้ ความสาคัญมาตราการ และระยะเวลาเร่งรัดตามกฎหมาย ยิ่งกว่าการควบคุม
ตรวจสอบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตามหลักการป้องกันไว้ ก่อน
 มติที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายซึง่ เป็ นความผิดของคชก.ที่เกี่ยวข้ อง แต่กลับทาให้ ชมุ ชนเป็ นผู้รับผลจาก
ความไม่ชอบดังกล่าว โดยขาดหลักประกัน การคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้ อมตามรับธรรมนูญและ
ต้ องได้ รับผลกระทบจากการขาดมาตราการตรวจสอบที่ครบถ้ วนตามกฎหมาย
 ประชาชนและสาธารณะขาด ความเชื่อมัน่ ในมาตรการและกลไก

EIA

ตามกฎหมาย

ซึง่ ต้ องมีการปรับแก้ ไขกฎหมาย มิให้ มีกรณีที่ถือว่าเห็นชอบในมติที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายต่อไป
2. ประเด็นการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีท่ ี 1 ไม่ ถูกต้ องตามขัน้ ตอนวิธีการอันเป็ น
2
สาระสาคัญ ตามมาตรา 56 วรรคสอง ของรั ฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
เนื่องจากไม่ ได้ ให้
องค์ การอิสระให้ ความเห็นประกอบก่ อนการพิจารณาออกใบอนุญาต
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 56 วรรคสอง บัญญัตวิ า่ การดาเนิน
โครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมจะกระทามิได้ เว้ นแต่
จะได้ ศกึ ษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม รวมทังให้
้ องค์การอิสระซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทน
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มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีสว่ นร่ วมกับรัฐ และชุมชนในการบารุงรักษา และการได้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อให้ ดารงชีพอยูได้อย่างปกติและต่ อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้ เกิดอันตราย ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้ รับความคุ้มครอง ทังนี
้ ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมจะกระทามิได้ เว้ นแต่จะได้ ศกึ ษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทังได้
้ ให้ องค์การอิสระซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนองค์การเอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อม และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การการศึกษาด้านสิ่งแวดล้ อม ให้ ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ...
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องค์การเอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อม ให้ ความเห็น
ประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว ทังนี
้ ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข้ อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชนที่ต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ไม่ได้ กาหนดว่าระบบการขนส่งปิ โตรเลียมและน ้ามันเชื ้อเพลิงทางท่อทุก
ขนาด เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ตามมาตรา
56 วรรคสอง อีกทังในขณะที
้
่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดีนี ้ ยังไม่มีกฎหมายอนุวตั ใิ ห้ เป็ นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนัน้ จึงทาให้ ไม่มีกฎหมายที่จะพิจารณาว่าการกระทาใดเข้ าข่ายอันเป็ นการขัดต่อบทบัญญัติ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
ข้ อความเห็น
เป็ นการตีความตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ยงั มีถ้อยคาตอนท้ ายว่า ”ทังนี
้ ้ตามที่ก ฎหมาย บัญญัติ ”
และเป็ นการตีความที่ทาให้ รัฐธรรมนูญไม่มีผลใช้ บงั คับตามความเป็ นจริง

3. ประเด็นที่ว่า ก่ อนผู้ถูกฟ้องคดีท่ ี 1 จะออกใบอนุญาต ไม่ ได้ มีการแจ้ งหรือสอบถาม
ความเห็นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จึงเป็ นกรณีท่ มี ิได้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนหรือ
วิธีการอันเป็ นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ ในมาตรา 69 แห่ งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและ
องค์ การบริหารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 3และขัดต่ อรั ฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 2904
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มาตรา 69 อานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นัน้ ไม่เป็ นการตัดอานาจหน้ าที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดาเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่ต้องแจ้ งให้
องค์การบริหารส่วนตาบลทราบล่วงหน้ าตามสมควรในกรณีนี ้หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให้
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนัน้
ด้ วย
4

มาตรา 290 เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นย่อมมีอานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้ อยต้ องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(1) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่
(2) การเข้ าไปมีสว่ นในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมที่อยูน่ อกเขตพื ้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดารงชีวิต
ของประชาชนในพื ้นที่ของตน
(3) การมีสว่ นร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื ้นที่ซงึ่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื ้นที่
4

5

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การออกใบอนุญาตให้ ปลูกสร้ างสิ่งล่วงล ้าลาน ้าของผู้ถกู ฟ้องคดีที่

1

เป็ นการใช้ อานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 ไม่ใช่การดาเนินการใดๆเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในตาบลหรื อการจัดทาบริการสาธารณะ ซึง่ ต้ องแจ้ งให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ทราบ ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
การที่จงั หวัดสงขลาได้ มีประกาศแต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลและควบคุมการปฏิบตั ติ าม
แผนปฏิบตั กิ ารด้ านสิ่งแวดล้ อมของโครงการ โดยแต่งตังให้
้ มีผ้ แู ทนองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ าร่วมเป็ น
คณะกรรมการชุดนี ้ด้ วย จึงถือเป็ นกรณีที่มีการจัดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเข้ าไปมีสว่ นร่วมตาม
สมควรแล้ ว
ประเด็นมาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึง่ ใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้ ศาลปกครองสูงสุด
เห็นว่า ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดี ยังไม่มีกฎหมายอนุวตั กิ ารตามความในมาตราดังกล่าว
ดังนัน้ จึงไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะใช้ บงั คับอย่างชัดเจน
ข้ อความเห็น
 การวินิจฉัยมาตรา 69 พ.ร.บ.สภาตาบลฯ พ.ศ.2537 แยกส่วนจากอานาจหน้ าที่สง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมของอ งค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 290
โดยตีความการดาเนินการเพื่อประโยชน์ประชาชน และบริการสาธารณะที่รัฐต้ องแจ้ งให้ อ

งค์กร

ปกครองส่วนท้ องถิ่น ทราบและให้ ความเห็น จากัดแค่ตามม าตรา 66,67และ มาตรา 68 ไม่รวมถึง
การดาเนินโครงการที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะจากการพัมนาอุตสาหกรรม
ในพื ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 เพียงการแต่งตังผู
้ ้ แทนอบต.เข้ าร่วมในคณะก

รรมการ แก้ ไขปั ญหา ก็ถือว่าให้ อ งค์กรปกครอง

ส่วนท้ องถิ่น มีสว่ นร่วมตามสมควรทังๆที
้ ่เรื่ องจัดการดูแล บารุงรักษาสิ่งแวดล้ อมเป็ นเรื่ องสาคัญ
ตามอานาจหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ที่ควรต้ องมีการประชุมให้ ความเห็น
ผ่านสภาอบต. มิใช่แค่ผา่ นตัวแทนบางคนเท่านัน้
 เป็ นการตีควา มตามรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ยงั มีถ้อยคาตอนท้ ายว่า ”ตามที่ก ฎหมายบัญญัติ ”
และเป็ นการตีความที่ทาให้ รัฐธรรมนูญ ไม่มีผลใช้ บงั คับตามความเป็ นจริง ซึง่ น่าสนใจว่า
ศาลปกครองจะตีความ รั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 290 5ที่ใช้ ในปั จจุบนั ซึง่ มีบทบัญญัติ
5

มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นย่อมมีอานาจหน้ าที่สง่ เสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้ อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
5
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กาหนด "ตามที่ก ฎหมายบัญญัต"ิ ว่าไม่มีผลใช้ บงั คับ ด้ วยเหตุยงั ไม่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์
ให้ ชดั เจนในทานองเดียวกันหรื อไม่ อย่างไร
4. ประเด็นการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีท่ ี 1 ไม่ ได้ นาข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะตาม
รายงานผลการประชาพิจารณ์ เข้ าประกอบการพิจารณาอนุญาต ซึ่งเป็ นการไม่ ปฏิบัตติ าม
ขัน้ ตอนวิธีการอันเป็ นสาระสาคัญ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการรับฟั ง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.2539
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า
 ในคดีนี ้คณะรัฐมนตรี มีมติให้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาประชาพิจารณ์โครงการท่อส่งก๊ าซและ
โครงการโรงแยกก๊ าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ซึง่ ได้ มีการจัดทาประชาพิจารณ์แล้ วเสร็จ เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2543 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ จดั ส่งรายงานการพิจารณาดังกล่าวให้ แก่การ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด เพื่อดาเนินการ
ตามความเห็นของคณะทางานพิจารณาผลกการประชาพิจารณ์ ซึง่ มีข้อสรุปและข้ อเสนอแนะที่ได้
จากการประชาพิจารณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุญาตปลูกสร้ างสิ่งล่วงล ้าลาน ้า ตามอานาจหน้ าที่ของ
ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 1 ได้ แก่ ประเด็นผลกระทบต่อประมงพื ้นบ้ าน ซึง่ ประเด็นดังกล่าวปรากฎอยูใ่ น EIA
ของโครงการฉบับสมบูรณ์แล้ ว
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับดังกล่าว ให้ อานาจหน่วยงานของรัฐที่จะใช้ ดลุ พินิจจัดทา
ประชาพิจารณ์ หากเห็นว่าการจัดให้ มีการทาประชาพิจารณ์จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงาน
และเป็ นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะเลือกให้ มีการจัดทาประชาพิจารณ์หรื อไม่ก็ได้
 แม้ จะมีข้อเท็จจริงว่ามีการจัดทาประชาพิจารณ์ในเรื่ องนี ้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม แต่การจัดทา
ประชาพิจารณ์นนเป็
ั ้ นเพียงกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจของผู้มีอานาจ มิใช่เป็ นมติหรื อคาชี ้ขาดอันเป็ นผลบังคับให้ ผ้ มู ีอานาจจาต้ องใช้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้ อยต้ องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(1) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้ อมที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่
(2) การเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่อยู่ นอกเขตพื ้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนในพื ้นที่ของตน
(3) การมีสว่ นร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื ้นที่ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื ้นที่
(4) การมีสว่ นร่วมของชุมชนท้ องถิ่น
6

7

ดุลพินิจผูกพันกับผลรายงานการประชาพิจารณ์แต่อย่างใด ดังนัน้ การที่ผ้ ถู กู ฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้ นา
รายงานผลการทาประชาพิจารณ์ที่จดั ทาโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มาประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาต จึงเป็ นดุลพินิจที่สามารถกระทาได้ และไม่เป็ นเหตุที่ทาให้ กระบวนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตดังกล่าวบกพร่องในขันตอนหรื
้
อวิธีการอันเป็ นสาระสาคัญแต่อย่างใด
ข้ อความเห็น คาวินิจฉัยสะท้ อนให้ เห็นว่า
 การจัดประชาพิจารณ์มิได้ มีผลบังคับให้ รัฐต้ องรับฟั งความเห็น เนื่องจากหน่วยงานรัฐมีดลุ พินิจจะ
นาไปฟั งหรื อไม่ก็ได้ ดังนัน้ การประชาพิจารณ์ตามระเบียบนี ้จึงมิได้ เป็ นมาตราการที่เป็ น
หลักประกันการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างแท้ จริงตามหลักกฎหมาย
 แม้ หน่วยงานรัฐมีดลุ พินิจเป็ นอย่างอื่นที่แตกต่างจากรายงานประชาพิจารณ์ได้

แต่หน่วยงานรัฐ

ไม่ควรมีดลุ พินิจในการละเลยนาผลจากรายงานฯเข้ าประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตซึง่ เป็ น
ขันตอนสาระส
้
าคัญตามระเบียบฯข้ อ 216ที่กาหนดว่าไม่วา่ รัฐจะตัดสินใจดาเนินการตามผลประชา
พิจารณ์หรื อไม่ ให้ หน่วยงานรัฐรับข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะที่ได้ จากประชาพิจารณ์ไปพิจารณา
ด้ วย ประกอบรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 59 7ที่รับรองและคุ้มครองไว้
 ผลของประชาพิจารณ์ ซึง่ ผ่านกระบวนการรับฟั งความเห้ นของประชาชนตามกฎหมาย โดยต้ องใช้
งบประมาณของรัฐ ควรต้ องถือว่าเป็ นข้ อมูลที่เหมาะสมและจาเป็ น ที่เจ้ าหน้ าที่รัฐต้ องนามา
พิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ การออกใบอนุญาตซึง่ เป็ นคาสัง่ ทางปกครองอยูบ่ นพื ้นฐานข้ อเท็จจริงที่
ถูกต้ องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 ประชาชน และสาธารณะขาดความเชื่อมัน่ ในมาตรการและกลไกประชาพิจารณ์หรื อ

การ รับฟั ง

ความคิดเห็นตามกฎหมาย ซึง่ ควรมีการพิจารณาเปรี ยบเทียบ ระหว่างระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยการรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 กับ พ.ศ. 2548
ว่ามีผลแตกต่างกันหรื อไม่ รวมทังแนวค
้
าวินิจฉัยศาลปกครองในเรื่ องนี ้ที่ผา่ นมา
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ข้ อ 21 ผลที่ได้ จากประชาพิจารณ์ยอ่ มใช้ เป็ นแนวทางหรือข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐให้ การดาเนินงานตามโครงการของรัฐ มิใช่การ
ตัดสินเด็ดขาดที่จะต้ องดาเนินการตามนันในปั
้ ญหาที่มีข้อโต้ เถียงหลายฝ่ าย แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่วา่ รัฐจะตัดสินใจดาเนินการตามผลที่ได้ จากประชา
พิจารณ์หรือไม่ก็ตามให้ หน่วยงานของรัฐรับข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะที่ได้ จากประชาพิจารณ์ไปพิจารณาด้ วย
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มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับข้ อมูล คาชี ้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้ องถิ่น
ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน
ได้ เสียสาคัญอื่นใด ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้ องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทังนี
้ ้ ตามกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
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