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สรุปประเดน็ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 
คดีฟ้องเพกิถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)  

โครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย ของบริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จ ากัด  

ในพืน้ท่ี อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (คดีหมายเลขแดงท่ี อ.963/2556) 

 

คดีระหว่าง 

นายกิตตภิพ  สทุธิสวา่ง  ท่ี 1 กบัพวกรวม 17 คน   ผู้ ฟ้องคดี  

 

กรมเจ้าทา่       ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 

คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน   ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและอ่ืนๆ (คชก.) 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3 

 

สรุปประเดน็ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 

 

1. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ได้ให้ความเหน็ชอบหรือถือว่าได้ให้ความเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) แล้วหรือไม่ 

ตามมาตรา 49 แหง่พ.ร.บ.สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 1ก าหนดให้    

ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี  2 ต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบ EIA โดยหากเห็นวา่ EIAมีข้อบกพร่องก็จะต้องสัง่ให้      
                                                           
1
 มาตรา 49 การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการตามมาตรา 48 ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวนันบัแตว่นัที่ได้รับรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้

พิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว    

 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือวา่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว    

ให้เจ้าหน้าที่ซึง่มีอ านาจตามกฎหมายสัง่อนญุาตแก่บคุคลซึง่ขออนญุาตได้       

 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไมใ่ห้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการสัง่อนญุาตแก่บคุคลผู้ขออนญุาตไว้ก่อนจนกวา่บคุคล

ดงักลา่วจะเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการสัง่ให้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจดัท าใหมท่ัง้ฉบบั 

ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด       

 เม่ือบคุคลดงักลา่วได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึง่ได้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้จดัท าใหมท่ัง้ฉบบัแล้ว       

ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที่ได้รับการเสนอรายงานดงักลา่ว                 

แตถ้่าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่คณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นชอบ และให้

เจ้าหน้าที่ดงักลา่วสัง่อนญุาตแก่บคุคลผู้ขออนญุาตได้... 
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ผู้ เสนอจดัท าใหมห่รือแก้ไข ซึง่การจดัท า EIAต้องศกึษาสภาพแวดล้อม ผลกระทบ รวมทัง้มาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากโครงการ ใน 4 กรณี คือ (1)ทรัพยากรกายภาพ (2)ทรัพยากรชีวภาพ  

ซึง่เป็นประเดน็ด้านเทคนิควิชาการ (3)คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ และ (4)คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต    

ซึง่เป็นประเดน็ด้านสงัคม ซึง่ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 มีหน้าท่ีต้องพิจารณาEIAในประเดน็ด้านสงัคมด้วย 

 การท่ีผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 ได้มีมตใินการประชมุครัง้ท่ี 16/2544 เห็นชอบEIAโครงการทอ่สง่ก๊าซไทย-

มาเลเซีย ในประเดน็เทคนิควิชาการ ยกเว้นประเดน็ด้านสงัคมให้น าเสนอคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแหง่ชาตเิพ่ือให้ได้รับการแก้ไขในระดบันโยบาย โดยมิได้มีมตสิัง่ให้บริษัทฯแก้ไข

เพิ่มเตมิหรือจดัท าEIA ใหมท่ัง้ฉบบั ถือได้วา่เป็นการให้ความเห็นชอบตอ่เนือ้หาใน EIAไมค่รบถ้วน 

ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตกิ าหนดไว้ การกระท า

ของผู้ถกูฟ้องคดีที 2 จงึเป็นการละเลยตอ่หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิ 

 มาตรา 49 วรรคส่ี แหง่พ.ร.บ.สง่เสริมฯ ก าหนดให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ(คชก.) พิจารณา

EIAให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับการเสนอ EIA แตถ้่าคชก.มิได้พิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่คชก.เห็นชอบ ดงันัน้ การท่ีผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 ไมไ่ด้ให้

ความเห็นชอบตอ่ EIAในประเดน็ด้านสงัคม โดยมิได้สัง่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ EIAอีกแตอ่ยา่งใด    

จงึต้องถือวา่ ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 ได้ให้ความเห็นชอบEIAดงักลา่วแล้ว 

 การท่ีผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3 ได้มีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาของผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 วา่มีมตเิห็นชอบใน EIA 

ให้แก่บริษัทฯ จากนัน้บริษัทฯได้สง่ให้ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 พิจารณาออกใบอนญุาตให้แก่บริษัทฯ และ  

ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ผู้ขออนญุาตย่ืนเอกสารประกอบการขออนญุาตครบถ้วน 

และการวางทอ่สง่ก๊าซอยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีสามารถออกใบอนญุาตให้ได้ จงึออกใบอนญุาตให้แก่

บริษัทฯ การออกใบอนญุาตดงักลา่วจงึไมเ่ป็นการออกใบอนญุาตโดยส าคญัผิดในข้อเท็จจริง

เก่ียวกบัผลการพิจารณาEIA ของผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 

 

ข้อความเหน็ 

กรณีนี ้ศาลวินิจฉยัชดัเจนวา่ คชก .ซึง่เป็นคณะกรรมการหนว่ยงานทางปกครอง ให้ความเห็นชอบ

ไมค่รบถ้วนและเป็นการละเลยตอ่หน้าท่ีตามกฎหมาย ซึง่แสดงให้เห็นวา่มตคิชก.ให้ความเห็นชอบ 

โครงการทอ่สง่ก๊าซ ไทย-มาเลเซีย ไมถ่กูต้องหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย เพียงแตศ่าลเห็นวา่คชก.ไมส่ง่ EIAให้

บริษัทไปปรับแก้ไข ท าให้ถือได้วา่เห็นชอบโดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ.สง่เสริมฯ มาตรา 49 วรรคส่ี 



และประเมินผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้

ที่จะไม่
างรุนแรงต่เกิดผลกระทบอย่อให้การด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่

อย่างปกติและต่ได้
สิทธิของบคุคลที่จะมีสว่นร่

มครองส่
เกิดอนัตราย ต่

3 
 

3 
 

แม้มาตรา 49 วรรคส่ี จะก าหนดคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นการเร่งรัดมิให้หนว่ยงานรัฐ

พิจารณาEIA ลา่ช้าก็ตาม แตก่ฎหมายจะคุ้มครองสิทธิเฉพาะในสว่นท่ีถกูต้องหรือชอบด้วยกฎหมาย ซึง่

กรณีนี ้มิใชก่รณีไมพ่ิจารณาให้แล้วเสร็จ แตเ่ป็นเร่ืองท่ี คชก.ยืนยนัวา่ตวัเองพิจารณาและมีมตเิสร็จสิน้แล้ว  

เพียงมตท่ีิอ้างวา่เห็นชอบท าให้การพิจารณาเสร็จสิน้ไปนัน้ เป็นมตท่ีิไมค่รบถ้วน และไมช่อบด้วยกฎหมาย  

การแปลความในลกัษณะท่ีถือวา่คชก.ให้ความ เห็นชอบแล้ว เป็นคณุแก่ผู้ประกอบการท่ีจดัท า EIA    

สง่ผลให้ 

 มตคิชก.ท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย และรายงาน EIAท่ีได้รับความเห็นชอบตามมตดิงักลา่ว มีผลใช้

บงัคบัตอ่ไปโดยมิได้แก้ไขก าหนดมาตราการป้องกนัผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีโครงการต้อง

ด าเนินการให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการและความเป็นจริง 

 เป็นการให้ความส าคญัมาตราการ และระยะเวลาเร่งรัดตามกฎหมาย ย่ิงกวา่การควบคมุ

ตรวจสอบป้องกนัผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลกัการป้องกนัไว้ก่อน 

 มตท่ีิไมช่อบด้วยกฎหมายซึง่เป็นความผิดของคชก.ท่ีเก่ียวข้อง แตก่ลบัท าให้ชมุชนเป็นผู้ รับผลจาก

ความไมช่อบดงักลา่ว โดยขาดหลกัประกนั การคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมตามรับธรรมนญูและ

ต้องได้รับผลกระทบจากการขาดมาตราการตรวจสอบท่ีครบถ้วนตามกฎหมาย 

 ประชาชนและสาธารณะขาด ความเช่ือมัน่ในมาตรการและกลไก EIA ตามกฎหมาย  

ซึง่ต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมาย มิให้มีกรณีท่ีถือวา่เห็นชอบในมตท่ีิไมช่อบด้วยกฎหมายตอ่ไป 

 

2. ประเดน็การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ไม่ถูกต้องตามขัน้ตอนวิธีการอันเป็น

สาระส าคัญ ตามมาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 2เน่ืองจากไม่ได้ให้

องค์การอิสระให้ความเหน็ประกอบก่อนการพจิารณาออกใบอนุญาต  

 ศาลปกครองสงูสดุเห็นวา่ รัฐธรรมนญู พ.ศ.2540 มาตรา 56 วรรคสอง บญัญตัวิา่การด าเนิน

โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมจะกระท ามิได้ เว้นแต ่   

จะได้ศกึษาและประเมินผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ให้องค์การอิสระซึง่ประกอบด้วยผู้แทน
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 มาตรา 56  วมกบัรัฐ และชมุชนในการบ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้ งเสริม และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม เพื่อให้ด ารงชีพอยู อเน่ือง ในสิ่งแวดล้อม

ก่อให้ อสขุภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคณุภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครอง ทัง้นีต้ามที่กฎหมายบญัญัติ  
  อคณุภาพสิ่งแวดล้อมจะกระท ามิได้ เว้นแตจ่ะได้ศกึษา

อม รวมทัง้ได้ให้องค์การอิสระซึง่ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทน
สถาบนัอดุมศกึษาที่จดัการการศกึษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบกอ่นมีการด าเนินการดงักลา่ว ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญัติ... 



วนท้องถ่ินย่

4 
 

4 
 

องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการศกึษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็น

ประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักลา่ว ทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

 ข้อเท็จจริงปรากฏวา่ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีต้องจดัท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไมไ่ด้ก าหนดวา่ระบบการขนสง่ปิโตรเลียมและน า้มนัเชือ้เพลิงทางทอ่ทกุ

ขนาด เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 

56 วรรคสอง อีกทัง้ในขณะท่ีเกิดเหตแุหง่การฟ้องคดีนี ้ยงัไมมี่กฎหมายอนวุตัใิห้เป็นไปตามบทบญัญตัิ

ดงักลา่ว ดงันัน้ จงึท าให้ไมมี่กฎหมายท่ีจะพิจารณาวา่การกระท าใดเข้าขา่ยอนัเป็นการขดัตอ่บทบญัญตัิ

ดงักลา่วหรือไม ่อยา่งไร  

ข้อความเหน็ 

เป็นการตีความตาม รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 ท่ียงัมีถ้อยค าตอนท้ายวา่ ”ทัง้นีต้ามท่ีก ฎหมาย บญัญตัิ ” 

และเป็นการตีความท่ีท าให้รัฐธรรมนญูไมมี่ผลใช้บงัคบัตามความเป็นจริง 

 

3. ประเดน็ท่ีว่า ก่อนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 จะออกใบอนุญาต ไม่ได้มีการแจ้งหรือสอบถาม

ความเหน็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกรณีที่มิได้ด าเนินการตามขัน้ตอนหรือ

วิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 3และขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 2904 
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 มาตรา 69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นัน้ ไมเ่ป็นการตดัอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอนัที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แตต้่องแจ้งให้
องค์การบริหารสว่นต าบลทราบลว่งหน้าตามสมควรในกรณีนีห้ากองค์การบริหารสว่นต าบลมีความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการดงักลา่ว ให้
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารสว่นต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนัน้
ด้วย 
4

 มาตรา 290 เพ่ือสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่ อมมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบญัญัติ  
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยา่งน้อยต้องมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้  
(1) การจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยูใ่นเขตพืน้ท่ี  
(2) การเข้าไปมีสว่นในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยูน่อกเขตพืน้ที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอ่การด ารงชีวิต
ของประชาชนในพืน้ที่ของตน  
(3) การมีสว่นร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการ หรือกิจกรรมใดนอกเขตพืน้ที่ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมหรือสขุภาพ
อนามยัของประชาชนในพืน้ที่ 
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ศาลปกครองสงูสดุเห็นวา่ การออกใบอนญุาตให้ปลกูสร้างสิ่งลว่งล า้ล าน า้ของผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 

เป็นการใช้อ านาจตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรือในนา่นน า้ไทย พ.ศ. 2456 ไมใ่ชก่ารด าเนินการใดๆเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนในต าบลหรือการจดัท าบริการสาธารณะ ซึง่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบล

ทราบ ตามมาตรา 69 แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ.2537  

การท่ีจงัหวดัสงขลาได้มีประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลและควบคมุการปฏิบตัติาม

แผนปฏิบตักิารด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยแตง่ตัง้ให้มีผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบลเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการชดุนีด้้วย จงึถือเป็นกรณีท่ีมีการจดัให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเข้าไปมีสว่นร่วมตาม

สมควรแล้ว 

ประเดน็มาตรา 290 ของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 ซึง่ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ ศาลปกครองสงูสดุ    

เห็นวา่ ในขณะท่ีเกิดเหตแุหง่การฟ้องคดี ยงัไมมี่กฎหมายอนวุตักิารตามความในมาตราดงักลา่ว         

ดงันัน้ จงึไมมี่หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีจะใช้บงัคบัอยา่งชดัเจน 

ข้อความเหน็ 

 การวินิจฉยัมาตรา 69 พ.ร.บ.สภาต าบลฯ พ.ศ.2537 แยกสว่นจากอ านาจหน้าท่ีสง่เสริมและรักษา

คณุภาพสิ่งแวดล้อมของอ งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ตามรัฐธรรมนญู  พ.ศ. 2540 มาตรา 290    

โดยตีความการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ประชาชน และบริการสาธารณะท่ีรัฐต้องแจ้งให้อ งค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินทราบและให้ความเห็น จ ากดัแคต่ามม าตรา 66,67และ มาตรา 68 ไมร่วมถึง

การด าเนินโครงการท่ีอาจเกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจากการพมันาอตุสาหกรรม      

ในพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 เพียงการแตง่ตัง้ผู้แทนอบต.เข้าร่วมในคณะก รรมการ แก้ไขปัญหา ก็ถือวา่ให้อ งค์กรปกครอง      

สว่นท้องถ่ิน  มีสว่นร่วมตามสมควรทัง้ๆท่ีเร่ืองจดัการดแูล  บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองส าคญั

ตามอ านาจหน้าท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามรัฐธรรมนญู  ท่ีควรต้องมีการประชมุให้ความเห็น

ผา่นสภาอบต. มิใชแ่คผ่า่นตวัแทนบางคนเทา่นัน้ 

 เป็นการตีควา มตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 ท่ียงัมีถ้อยค าตอนท้ายวา่ ”ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ” 

และเป็นการตีความท่ีท าให้ รัฐธรรมนญู  ไมมี่ผลใช้บงัคบัตามความเป็นจริง ซึง่นา่สนใจวา่           

ศาลปกครองจะตีความ รั ฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 290 5ท่ีใช้ในปัจจบุนั ซึง่มีบทบญัญตัิ
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 มาตรา 290 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยอ่มมีอ านาจหน้าที่สง่เสริมและรักษาคณุภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบญัญัติ 



6 
 

6 
 

ก าหนด "ตามท่ีกฎหมายบญัญตั"ิ วา่ไมมี่ผลใช้บงัคบั  ด้วยเหตยุงัไมมี่กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์

ให้ชดัเจนในท านองเดียวกนัหรือไม ่อยา่งไร 

 

4. ประเดน็การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ไม่ได้น าข้อสรุปและข้อเสนอแนะตาม

รายงานผลการประชาพจิารณ์เข้าประกอบการพจิารณาอนุญาต ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัตติาม

ขัน้ตอนวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธีประชาพจิารณ์ พ.ศ.2539 

ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัวา่ 

 ในคดีนีค้ณะรัฐมนตรีมีมตใิห้กระทรวงอตุสาหกรรมจดัท าประชาพิจารณ์โครงการทอ่สง่ก๊าซและ

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิไทย-มาเลเซีย ซึง่ได้มีการจดัท าประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ เม่ือวนัท่ี 

21 ตลุาคม 2543 โดยกระทรวงอตุสาหกรรมได้จดัสง่รายงานการพิจารณาดงักลา่วให้แก่การ

ปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทยและบริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือด าเนินการ

ตามความเห็นของคณะท างานพิจารณาผลกการประชาพิจารณ์ ซึง่มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีได้

จากการประชาพิจารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการอนญุาตปลกูสร้างสิ่งลว่งล า้ล าน า้ ตามอ านาจหน้าท่ีของ

ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 ได้แก่ ประเดน็ผลกระทบตอ่ประมงพืน้บ้าน ซึง่ประเดน็ดงักลา่วปรากฎอยูใ่น EIA 

ของโครงการฉบบัสมบรูณ์แล้ว 

 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฉบบัดงักลา่ว ให้อ านาจหนว่ยงานของรัฐท่ีจะใช้ดลุพินิจจดัท า    

ประชาพิจารณ์ หากเห็นวา่การจดัให้มีการท าประชาพิจารณ์จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน 

และเป็นดลุพินิจของหนว่ยงานท่ีจะเลือกให้มีการจดัท าประชาพิจารณ์หรือไมก็่ได้  

 แม้จะมีข้อเท็จจริงวา่มีการจดัท าประชาพิจารณ์ในเร่ืองนีโ้ดยกระทรวงอตุสาหกรรม แตก่ารจดัท า

ประชาพิจารณ์นัน้เป็นเพียงกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจของผู้ มีอ านาจ มิใชเ่ป็นมตหิรือค าชีข้าดอนัเป็นผลบงัคบัให้ผู้ มีอ านาจจ าต้องใช้

                                                                                                                                                                                     
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยา่งน้อยต้องมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
(1) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่อยูใ่นเขตพืน้ที่ 

(2) การเข้าไปมีสว่นร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู ่นอกเขตพืน้ที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอ่การ
ด ารงชีวิตของประชาชนในพืน้ที่ของตน 

(3) การมีสว่นร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพืน้ที่ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมหรือสขุภาพ
อนามยัของประชาชนในพืน้ที่ 
(4) การมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ิน 
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ดลุพินิจผกูพนักบัผลรายงานการประชาพิจารณ์แตอ่ยา่งใด ดงันัน้ การท่ีผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 ไมไ่ด้น า

รายงานผลการท าประชาพิจารณ์ท่ีจดัท าโดยกระทรวงอตุสาหกรรม มาประกอบการพิจารณาออก

ใบอนญุาต จงึเป็นดลุพินิจท่ีสามารถกระท าได้ และไมเ่ป็นเหตท่ีุท าให้กระบวนการพิจารณาออก

ใบอนญุาตดงักลา่วบกพร่องในขัน้ตอนหรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัแตอ่ยา่งใด 

ข้อความเหน็  ค าวินิจฉยัสะท้อนให้เห็นวา่ 

 การจดัประชาพิจารณ์มิได้มีผลบงัคบัให้รัฐต้องรับฟังความเห็น  เน่ืองจากหนว่ยงานรัฐมีดลุพินิจจะ

น าไปฟังหรือไมก็่ได้  ดงันัน้  การประชาพิจารณ์ตามระเบียบนีจ้งึมิได้เป็นมาตราการท่ีเป็น

หลกัประกนัการมีสว่นร่วมของประชาชนอยา่งแท้จริงตามหลกักฎหมาย 

 แม้หนว่ยงานรัฐมีดลุพินิจเป็นอยา่งอ่ืนท่ีแตกตา่งจากรายงานประชาพิจารณ์ได้  แตห่นว่ยงานรัฐ    

ไมค่วรมีดลุพินิจในการละเลยน าผลจากรายงานฯเข้าประกอบการพิจารณาออกใบอนญุาตซึง่เป็น

ขัน้ตอนสาระส าคญัตามระเบียบฯข้อ 216ท่ีก าหนดวา่ไมว่า่รัฐจะตดัสินใจด าเนินการตามผลประชา

พิจารณ์หรือไม ่ให้หนว่ยงานรัฐรับข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีได้จากประชาพิจารณ์ไปพิจารณา

ด้วย  ประกอบรัฐธรรมนญู 2540 มาตรา 59 7ท่ีรับรองและคุ้มครองไว้ 

 ผลของประชาพิจารณ์ ซึง่ผา่นกระบวนการรับฟังความเห้นของประชาชนตามกฎหมาย โดยต้องใช้

งบประมาณของรัฐ ควรต้องถือวา่เป็นข้อมลูท่ีเหมาะสมและจ าเป็น ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องน ามา

พิจารณาตรวจสอบเพ่ือให้การออกใบอนญุาตซึง่เป็นค าสัง่ทางปกครองอยูบ่นพืน้ฐานข้อเท็จจริงท่ี

ถกูต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ประชาชน และสาธารณะขาดความเช่ือมัน่ในมาตรการและกลไกประชาพิจารณ์หรือ การ รับฟัง       

ความคดิเห็นตามกฎหมาย ซึง่ควรมีการพิจารณาเปรียบเทียบ ระหวา่งระเบียบ ส านกันายกรัฐมนตรี    

วา่ด้วยการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539  กบั  พ.ศ. 2548                   

วา่มีผลแตกตา่งกนัหรือไม่ รวมทัง้แนวค าวินิจฉยัศาลปกครองในเร่ืองนีท่ี้ผา่นมา 
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 ข้อ 21 ผลที่ได้จากประชาพิจารณ์ยอ่มใช้เป็นแนวทางหรือข้อมลูประกอบการตดัสินใจของรัฐให้การด าเนินงานตามโครงการของรัฐ มิใชก่าร
ตดัสินเด็ดขาดที่จะต้องด าเนินการตามนัน้ในปัญหาที่มีข้อโต้เถียงหลายฝ่าย แตท่ัง้นีไ้มว่า่รัฐจะตดัสินใจด าเนินการตามผลที่ได้จากประชา
พิจารณ์หรือไมก็่ตามให้หน่วยงานของรัฐรับข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากประชาพิจารณ์ไปพิจารณาด้วย 
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 มาตรา 59 บคุคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมลู ค าชีแ้จง และเหตผุล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
ก่อนการอนญุาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอ่คณุภาพส่ิงแวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวิต หรือสว่น
ได้เสียส าคญัอื่นใด ท่ีเก่ียวกบัตนหรือชมุชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้ตามกระบวนการรับฟัง   
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบญัญติั  
 


