
เร่ืองเสร็จที่ ๔๐๐/๒๕๔๖ 
 

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เร่ือง  ความสมบูรณของรายงานการวิเคราะหผลกระบทสิ่งแวดลอม 

 กรณีที่มีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของภายหลังจากไดให 
 ความเห็นชอบแลว 

   
 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ ส ๑๐๐๙/๓๐๔๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความวา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการเหมืองแรโปแตซ แหลงสมบูรณ Site D อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท เอเชีย แปซิฟค โปแตซ คอรปอเรชั่น จํากัด โดยเสนอขอมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการจองสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และเร่ืองกําหนดหลักเกณฑ วิธีกา ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กําหนดใหโครงการหรือกิจการ
ทําเหมืองตามกฎหมายวาดวยแรทุกขนาด ตองจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระบท
ส่ิงแวดลอมในขั้นขออนุญาตประทานบัตร 

๒. บริษัท เอเชีย แปซิฟค โปแตซ คอรปอเรชั่น จํากัด ไดเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการเหมืองแรโปแตซ แหลงสมบูรณ Site D อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (ปจจุบันเปนสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ และสํานักงานได
ดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกระทั่งไดใหความเห็นชอบกับ
รายงานฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

๓. ขณะที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ยังมีผล
ใชบังคับ และการจัดทํารายละเอียดโครงการเหมืองแรโปแตซ ที่เสนอในรายงานฯ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติเหมืองแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ตอมา ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๔๖ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงขอหารือวา 
๑. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรโปแตซ จังหวัด

อุดรธานี ที่ไดรับความเห็นชอบแลว บริษัทสามารถนํามาใชย่ืนประกอบการขอสัมปทานตาม



 ๒

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ไดหรือไม 

๒. เมื่อมีพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บังคับใช ผูย่ืนขออนุญาตสัมปทานตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหม หรือจัดทําเพ่ิมเติมหรือไม และตองเสนอรายงานนั้น ใหสํานักงาน
พิจารณาใหมหรือไม 

 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดย

มีผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม  ( สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) และผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา ตามขอเท็จจริงในกรณีนี้เปน
การใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการทําเหมืองแรใต
ดินกอนมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ในสวนที่เก่ียวกับการทําเหมืองใตดิน จึงมีปญหาที่ตองพิจารณาวา คําส่ังทาง
ปกครอง (การใหความเห็นชอบรายงานการเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม๑) ที่ออกใหกอนการ
แกไขกฎหมายดังกลาวจะยังคงสมบูรณมีผลใชบังคับหรือไมอยางไร 

ในประเด็นดังกลาวเห็นวา ในการออกคําส่ังทางปกครอง ผูมีอํานาจในการออก
คําส่ังตองพิจารณาทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เก่ียวของทั้งหมดในขณะที่ออกคําส่ัง เมื่อตาม
ขอเท็จจริงในกรณีนี้ ขณะที่ออกคําส่ังทางปกครอง (การใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม) ดังกลาว พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ยังไมมีการแกไขสวนที่เก่ียวของ
กับการทําเหมืองแรใตดินและไมมีการแกไขกฎหมายอื่นใดในสวนที่เก่ียวของ การพิจารณาจึงตอง
พิจารณาตามขอเท็จจริงและบทกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น ฉะนั้น หากผูมีอํานาจในการออก
คําส่ังทางปกครองดังกลาวไดพิจารณาไปโดยชอบตามขอเท็จจริงและบทกฎหมายที่ใชบังคับใน
ขณะนั้นแลว คําส่ังทางปกครองนั้นยอมสมบูรณและมีผลบังคับใชไดจนกวาจะมีการเพิกถอนหรือ
ส้ินผลลง๒ 

สวนกรณีที่บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่ออกคําส่ังทางปกครองนั้น 
ตองพิจารณากอนวาบทกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เก่ียวของ

                                                 
๑ บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ขอกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ท่ี นร ๐๖๐๑/๗๒๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ ถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๕๓๘/
๒๕๔๑) 

๒ มาตรา ๔๒ คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป 

คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอ่ืน  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๓

หรือกระทบตอสาระสําคัญของคําส่ังทางปกครองที่ไดออกไปแลวนั้นหรือไม หากเก่ียวของหรือ
กระทบตอสาระสําคัญของคําส่ังทางปกครองแลว ผูมีอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองยอม
สามารถทบทวนคําส่ังทางปกครองไดเสมอ เมื่อรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปน
เง่ือนไขสําคัญในการพิจารณาอนุญาตเพราะเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายตองรอการ
ส่ังอนุญาตไวกอน จนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามมาตรา  ๔๘๓ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วา ลักษณะการ
ประกอบกิจการนั้นจะมีผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนอยูในขณะนั้นเพียงใด หรือไม และ
ตามขอเท็จจริงที่ขอหารือระยะเวลานับแตวันที่ไดใหความเห็นชอบจนถึงปจจุบันไดลวงเลยมานาน 
โดยบริษัท เอเชีย แปซิฟค โปแตซ คอรปอเรชั่น จํากัด ยังมิไดย่ืนคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต
ดิน ประกอบกับปจจุบันไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ แลว โดย
พระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดเงื่อนไข
ในประทานบัตรทําเหมืองใตดินหลายประการโดยเฉพาะในสวนขอมูลที่ตองใชย่ืนประกอบคําขอ

                                                 
๓ มาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๒ เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอน
เริ่มการกอสรางหรือดําเนินการ ใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ
เจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้นและตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ในการเสนอรายงาน
ดังกลาว อาจทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนตามหลักเกณฑและวิธีกาท่ีรัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา ๔๖ วรรคสองก็ได 

ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการ
ตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๙ 
จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ตรวจสอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและเอกสรที่เก่ียวของท่ีเสนอมา หากเห็นวารายงานที่เสนอมิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ใหสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการ
เสนอรายงานนั้น 

ใหกรณีท่ีสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพิจารณาเห็นวา รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของท่ีเสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
ใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพิจารณาเสนอความเห็น
เบ้ืองตนเก่ียวกับรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้นเพ่ือ
นําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป 

การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และจะตองมีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือ
ผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย 



 ๔

ประทานบัตรตามมาตรา ๘๘/๖๔ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงเห็นวา หาก
คณะกรรมการผูชํานาญการซึ่งเปนผูมีอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครอง (การใหความ
เห็นชอบ) เห็นวา มีขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพพื้นที่หรือขอกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปและการ
เปลี่ยนแปลงไปนั้นกระทบสาระสําคัญของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดใหความ
เห็นชอบไปแลว คณะกรรมการผูชํานาญการยอมสามารถทบทวนโดยการเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครอง (การใหความเห็นชอบ) ไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น
สอดคลองกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนปจจุบัน 

 
พรทิพย  จาละ 

(นางสาวพรทพิย  จาละ) 
รองเลขาธิการฯ 

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มิถุนายน ๒๕๔๖ 
                                                 

๔ มาตรา ๘๘/๖ คําขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน ตองประกอบดวยรายละเอียดการทํา
เหมืองแผนผัง โครงการที่ครบถวน ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดในประกาศกระทรวง ซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

(๑) ขอมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิค ตามมาตรา ๘๘/๒ 

(๒) แผนที่แสดงเขตเหมืองแรโดยสังเขป พรอมขอมูลประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในบริเวณตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘๘/๔ วรรคสอง 

(๓) ขอมูลทางเทคนิคในวิธีการทําเหมืองและแตงแรโดยสังเขป ท้ังทางเลือกทางวิศวกรรม
เหมืองแรท่ีมีอยูโดยทั่วไป และทางเลือกท่ีผูขอประทานบัตรเห็นสมควรจะนํามาใชพรอมเหตุผลของทางเลือก
ดังกลาว 

(๔) ขอมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธีการในการทําเหมือง การแตงแรและการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลัง
การทําเหมืองใตดินโดยสังเขป ท่ีแสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบ หรือรักษาไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของท้ังท่ีอาจกระทบตอการดํารงอยูของธรรมชาติ และชุมชน 

(๕) ขอเสนอเพ่ือการมีสวนรวมตรวจสอบการทําเหมืองใตดินของตัวแทนผูมีสวนไดเสียตาม
มาตรา ๘๘/๙ (๒) ท่ีระบุถึงจํานวนกองทุนสนับสนุน และระเบียบการตรวจสอบการทําเหมืองท่ีผูขอประทาน
บัตรจะเสนอใหผูมีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองไดเขารวมตรวจสอบการทําเหมืองตามที่ระบุไวในมาตรา ๘๘/
๑๑ 

(๖) เสนทางขนสง และแหลงน้ําท่ีจะใชในโครงการ ท้ังท่ีมีอยูแลว และท่ีจะพัฒนาขึ้นพรอม
รายละเอียดการใชสอยตลอดโครงการ ท่ีเพียงพอจะประเมินใหเห็นไดวาการทําเหมืองใตดินในโครงการจะไม
สงผลกระทบตอการดํารงอยูท้ังของชุมชน และธรรมชาต ิ

(๗) ขอเสนอเอาประกันภัยความรับผิด ตามมาตรา ๘๘/๑๓ ท่ีระบุถึงวงเงินและระยะเวลา
เอาประกันไวโดยชัดเจน 


