
เร่ืองเสร็จที่ ๙๒๐/๒๕๔๗ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสวนของการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
   

 
 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือ

ที่ ทส ๑๐๐๙/๑๑๗๐๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความ
วาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ สวนที่ ๔ 
วาดวยการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดกําหนดใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานที่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ซึ่งในการ
ดําเนินการดังกลาวนั้น ไดประสบปญหาที่เก่ียวของกับขอกฎหมายในการปฏิบัติงาน กลาวคือ 
โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองจัดทําและเสนอรายงานในขั้นขออนุญาตกอสราง แต
ปรากฏวา ไดมีบางโครงการหรือกิจการไดดําเนินการกอสรางไปกอนในระหวางการนําเสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลักษณะของโครงการหรือกิจการที่ไดดําเนินการ
กอสรางไปกอนที่จะไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่พบใน
ปจจุบัน แบงเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ กรณีที่เจาของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทําและเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงในขั้นขออนุญาตกอสราง แตไดดําเนินการ
กอสรางไปกอนโดยมิไดรับอนุญาตในขณะเดียวกันไดย่ืนเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมใหสํานักงานดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน 

กรณีที่ ๒ กรณีที่เจาของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงในขั้นขออนุญาตกอสราง แตโครงการหรือกิจการ
ไดรับอนุญาตกอสรางอาคารจากหนวยงานแลว โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตมิไดปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และโครงการหรือกิจการไดดําเนินการกอสรางตามที่ไดรับอนุญาตและไดนําเสนอรายงาน
ใหสํานักงานดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน 

                                                           
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พิจารณาแลว
เห็นวา การเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการลักษณะดังกลาวไม
เปนไปตามขั้นตอนตามประกาศกระทรวงขางตน และไมเปนไปตามเจตนารมณของการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ สํานักงานจึงขอหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตาม
กฎหมายในการดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการหรือกิจการที่ดําเนินการกอสรางไปแลวทั้งสองกรณีขางตน เพ่ือสํานักงานจักไดใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สามารถรับรายงานลักษณะดังกลาวมาดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ตามมาตรา ๔๘ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดหรือไม 

ประเด็นที่ ๒ หากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไมสามารถรับรายงานลักษณะดังกลาวมาดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานได จะทําให
ผูประกอบการไมสามารถไดรับอนุญาตในการประกอบการเนื่องจากตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดวา
หนวยงานอนุญาตตองรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานตามมาตรา ๔๘ จาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีเชนนี้จะมีแนวทางปฏิบัติ
อยางไรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรับฟงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ผูแทนกรุงเทพมหานคร 
และผูแทนองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ประกอบการพิจารณาแลว มีความเห็นในแตละ
ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ไดกําหนดใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและสวนราชการในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีอํานาจหนาที่ในการศึกษา วิเคราะห และพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม๑  นอกจากนี้ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่๒ แหง
                                                           

๑ ขอ ๑  ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจ
เก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเสนอแนะนโยบายและ
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งประสานการจัดการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปน



 ๓

                                                                                                                                                                      
รูปธรรม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิต
ท่ีดี โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 
(๕) การดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ

หรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ฯลฯ    ฯลฯ 

ขอ ๔ สวนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๙) สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

(ข) ศึกษา วิเคราะหและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการดําเนินโครงการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒ มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอน
เริ่มการกอสรางหรือดําเนินการใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ
เจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได 

ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการ
ตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๙ 
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตรวจสอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของท่ีเสนอมา หากเห็นวารายงานท่ีเสนอมามิไดจัดทําให
ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบ
ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น 

ในกรณีท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาเห็นวา 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของท่ีเสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือ
ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป 

การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และจะตองมีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือ
ผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย 



 ๔

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดบัญญัติใหบุคคล
ผูขออนุญาตโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอม ตามมาตรา ๔๖๓ เสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตรวจสอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผูขอ
อนุญาตเสนอมาใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานดังกลาวเพือ่
นําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป  ดังนั้น สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองรับรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไวพิจารณาและดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 

กรณีที่เจาของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไมวาจะเปน
กรณีที่ไดดําเนินการกอสรางไปกอนโดยมิไดรับอนุญาต และตอมาไดย่ืนเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หรือกรณีที่ไดใชวิธีการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไมวาเจาหนาที่จะไดออกใบรับแจงใหหรือไมก็ตาม แลวจึงมายื่นเสนอรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือกรณีที่ไดกอสรางโครงการตามที่ไดรับอนุญาตแลว โดยเจาหนาที่ผูมี
อํานาจอนุญาตมิไดรอการสั่งอนุญาตไวกอนตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอมาจึงไดเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

                                                           
๓ มาตรา ๔๖  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหรัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท 
และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๔๙ 

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแนวทางการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของซึ่งตองเสนอพรอมกับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการแตละประเภทและแตละขนาดดวย 

ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือท่ีจะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใดมีการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐานที่สามารถใชกับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาด
เดียวกันหรือในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกันได รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกิจการในทํานองเดียวกันไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได  แตท้ังนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะตองแสดงความยินยอมปฏิบัติตาม
มาตรการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการนั้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 



 ๕

พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๔๑ (๔)๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว เห็นไดวา กรณีที่การอนุญาตจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาที่อ่ืนกอน 
แมผูมีอํานาจอนุญาตจะไดอนุญาตไปกอนแลวอันเปนการผิดขั้นตอน ก็หาไดตัดอํานาจของ
เจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณานั้นไม  ดังนั้น การยื่นรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่แม
จะเลยขั้นตอนที่กําหนดแลว ก็มิไดตัดอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมที่จะรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ย่ืนไวเพ่ือดําเนินการตอไป 

อนึ่ง  ในกรณีที่เจาของโครงการหรือกิจการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมโดยมิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๔๖๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากเจาของโครงการหรือกิจการดังกลาว สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังมีหนาที่ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม๖ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะตองแจงใหผูย่ืนรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทราบถึงการที่มิไดย่ืนรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหถูกตองตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ ดวย 

ประเด็นที่สอง  เมื่อพิจารณาในประเด็นที่หนึ่งแลววา สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีอํานาจที่จะรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไว
พิจารณา จึงไมมีกรณีที่ตองพิจารณาประเด็นที่สองอีก 

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 

                                                           
๔ มาตรา ๔๑ คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๔) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาท่ีอ่ืนใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาท่ีนั้นไดให
ความเห็นชอบในภายหลัง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 

๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 


