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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ 
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายไพบูลย์ กองเกิด 
กับพวกรวม ๒๑๑ คน) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือลงวันที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๔๘	ส่งความเห็นของศาลปกครอง
สูงสุดและคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี	 (นายไพบูลย์	 กองเกิด	 กับพวกรวม	 ๒๑๑	 คน)	 เพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐
มาตรา	 ๒๖๔	 ว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕
มาตรา	๔๖	วรรคหน่ึง	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๕๖ 
วรรคสอง	และมาตรา	๕๙	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 นายไพบลูย	์	กองเกดิ	กบัพวกรวม	๒๑๑	 คน	ผูฟ้อ้งคดไีดย้ืน่ฟอ้งองคก์ารบรหิารสว่นตำบลคำมว่ง
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เทศบาลตำบลน้ำพอง	ผู้ถูกฟ้องคนท่ี ๒ และเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๓	
ตอ่ศาลปกครองขอนแกน่	โดยฟอ้งวา่	ผูถ้กูฟอ้งคดทีัง้สามไดร้ว่มกนักระทำการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย
	 ศาลปกครองขอนแก่นพิจารณาแล้ว	 มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม											
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินโครงการหรือไม	่ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห	์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	และจะตอ้งมกีารรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะดว้ยวธิปีระชาพจิารณก์อ่นหรอืไม่
	 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล	 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 และผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๓	 เป็นเทศบาลตำบล				
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 ซ่ึงผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามมีอำนาจหน้าท่ีในการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	ตามมาตรา	๑๖	 (๑๘)	แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	พ.ศ.	๒๕๔๒	ประกอบดว้ยมาตรา	๖๗	(๒)	 แหง่พระราชบญัญตัิ
สภาตำบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำบล	พ.ศ.	๒๕๓๗	 และมาตรา	๕๐	(๓)	 แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล	
พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยร่วมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม	 จึงเป็น
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การกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ	 นอกจากนี้ในขั้นตอนและวิธีการอันเป็น
สาระสำคัญในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว	 ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า	 ก่อนที่จะเริ่มโครงการ	
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการนอกเขต	
จากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว	 จึงเห็นว่าการดำเนินการตามโครงการได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่
กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว
	 สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยกบทบัญญัติมาตรา	 ๕๖	 และมาตรา	 ๕๙	 ของรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ขึ้นต่อสู้ว่า	การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยร่วม
ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน																										
ผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินการตามโครงการจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ต้องมีการศึกษา											
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินโครงการ	 รวมทั้งให้องค์การอิสระ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินั้น
 ศาลปกครองขอนแก่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิน
ผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชน
ดา้นสิง่แวดลอ้มและผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหค้วามเหน็ประกอบ
กอ่นมกีารดำเนนิการ ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั	ิ	ซึง่ในปจัจบุนัมกีฎหมายทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัการจดัทำ
รายงานการศกึษาและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มอยูเ่พยีงฉบบัเดยีว	คอื	พระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึ่งมาตรา	๔๖	วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า	“เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้รัฐมนตรี	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท	 และขนาดของโครงการ
หรือกิจการของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งต้องจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา	 ๔๗	 มาตรา	 ๔๘	 และ	
มาตรา	๔๙”	ซึ่งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 จำนวน	๓	 ฉบับ	 กำหนดประเภทของโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้และโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่พิพาท
ในคดีนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านประเภทโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสถานที่ตั้งของโครงการมิได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ บี ที่กำหนดให้โครงการทุกประเภทและทุกขนาด
ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะ
มูลฝอยร่วมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่อยู่ในบังคับให้จำต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
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ก็ไม่มีผลทำให้การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยร่วมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนี้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
 ส่วนกรณีมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐	บัญญัติว่า	
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	 คำชี้แจง	 และเหตุผลจากหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิต	หรือส่วนได้เสียส่วนสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ท้องถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว	ทั้งนี้	ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ	 เห็นว่า ในปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว
อย่างไรก็ตามได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังการแสดงความคิดเห็น
ในปัญหาสำคัญที่มีข้อโต้เถียงหลายฝ่าย สำหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐ
ในการดำเนินงาน อันมีผลกระทบต่อประชาชน ระเบียบดังกล่าวมิได้บังคับให้การดำเนินโครงการ
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ แต่ขึ้นอยู่กับ
ดลุพนิจิของรฐัมนตร ีสำหรบัการดำเนนิโครงการของราชการสว่นกลางหรอืดลุพนิจิของผูว้า่ราชการ
จังหวัดสำหรับการดำเนินโครงการของราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น
การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยในคดีน้ี	 แม้ว่าจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือไม่ก็ตาม	 ก็มิได้
ทำให้การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เพราะการตัดสินใจว่าควรจัดทำ
ประชาพิจารณ์หรือไม่เป็นการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสม และไม่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายแต่อย่างใด	 ประกอบกับหากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน
และเสียหาย	 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ระงับการกระทำหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนได้	 ตามมาตรา	 ๔๒๐	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 และมาตรา	 ๙๖
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ศาลปกครอง
ขอนแก่นจึงพิพากษายกฟ้อง
	 ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดโดยเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมาย	
กฎข้อบังคับ	 ที่ศาลปกครองขอนแก่นได้หยิบยกมาใช้บังคับแก่คดีนี้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	
๕๖	วรรคสอง	และมาตรา	๕๙	อย่างชัดแจ้ง	และกรณีดังกล่าวยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทั้งสองนี้	 ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณา
พพิากษาไวช้ัว่คราวและสง่ความเหน็ของผูฟ้อ้งคดซีึง่โตแ้ยง้วา่มาตรา	๔๖	วรรคหนึง่	แหง่พระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	ขดัหรอืแยง้ตอ่บทบญัญตัริฐัธรรมนญูไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญ	เพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๖๔
 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการพิจารณาหรือมีคำสั่งในคดีนี้ ศาลปกครอง
สูงสุดจะต้องใช้บทบัญญัติมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ แต่เนื่องจากผู้อุทธรณ์โต้แย้งว่าบทบัญญัติ
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วน
ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวมาก่อน จึงให้ส่งข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งคดีนี้ไว้ชั่วคราว

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่
	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง	 เอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า	 ให้รับคำร้องในประเด็นที่
โต้แย้งว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๓๕	 มาตรา	๔๖	
วรรคหนึ่ง	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๕๖	
วรรคสอง	 ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๑๗	 (๑๓)	 ข้อ	 ๒๕	 และข้อ	 ๒๗	 และไม่รับในประเด็นที่โต้แย้งว่า	 ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์	พ.ศ.	๒๕๓๙	ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๕๙	 เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย
	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำร้องนี้ ได้มีการ
ประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แลว้ โดยบทบญัญตัมิาตรา ๕๖ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ท่ีผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายไปขัดหรือแย้งนั้น มีหลักการอย่างเดียวกันกับบทบัญติมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงวินิจฉัยคำร้องนี้ตามบทบัญญัติ
มาตรา๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยจึงมีว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 มาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ง	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	หรือไม่
	 พิจารณาแล้ว	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	 ๖๗	 วรรคหนึ่ง	
ได้บัญญัติให้สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	 บำรุงรักษา	 และ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	 และในการคุ้มครอง	
ส่งเสริม	 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิตของตน	 ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสมและวรรคสองได้บัญญัติให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	
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และสุขภาพ	 จะกระทำมิได้	 เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ เสียก่อน	 รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	 หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	 ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวและ
วรรคสาม	 บัญญัติให้สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ราชการ	
ส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เป็นกฎหมาย
ที่ได้ตราขึ้นใช้บังคับก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อมิให้มีผลกระทบ
ต่อการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 โดยมาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบตามมาตรา	๔๗	มาตรา	๔๘	และมาตรา	๔๙	ทั้งนี้	มาตรา	๔๖	วรรคสอง	ยังได้บัญญัติถึงวิธี
การออกประกาศของรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าในการประกาศตามวรรคหนึ่งให้กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
ระเบียบปฏิบัติ	 แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคระห์ผลกระทบ	 สิ่งแวดล้อมตลอดจนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 สำหรับโครงการ
หรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย	 บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหาร	คือ	รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โดยมีเงื่อนไข
เกี่ยวกับการออกประกาศ	 คือ	 ต้องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบก่อน	 จึงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
	 บทบัญญัติมาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	จงึเปน็มาตรการทางกฎหมายประการหนึง่ทีใ่ชบ้งัคบักบัสว่นราชการ	รฐัวสิาหกจิ	
หรือเอกชนท่ีมีการดำเนินโครงการหรือกิจการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดล้อม	หากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้โครงการหรือกิจการใดต้องจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่ดำเนินโครงการ
หรือกิจการน้ันต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย	 และเป็น
บทบัญญัติที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐและชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	แลว้	ดงันัน้	
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 มาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ง	
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จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	
แต่อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์
ให้สิทธิและเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ รับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่ รัฐธรรมนูญ
ประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับ
ก่อนการบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ด้วย	ดังน้ัน	ในกรณี
ท่ีมีการดำเนินโครงการหรือกิจการท่ีต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ก็ด	ี หรือเป็นโครงการหรือกิจการ
ที่ ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ ง	
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ดี	หากปรากฏว่าการดำเนินโครงการหรือกิจการอาจก่อให้เกิดผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ต่อบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนย่อมมีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๗ วรรคสาม เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
เอกชนที่ดำเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดให้มีการศึกษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสขุภาพของประชาชน การจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน หรอืการใหอ้งคก์ารอสิระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพใหค้วามเหน็กอ่นดำเนนิโครงการหรอืกจิการไดต้ามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๖๗ วรรคสอง

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๔๖	วรรคหนึ่ง	ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง

      

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓/๒๕๕๒	
วันที่	๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒




