
เร่ืองเสร็จที่ ๙๐๖/๒๕๕๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไมไดปฏบิัติตามหลักเกณฑ 

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม ตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
   

 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีหนังสือ 

ที่ ทส ๑๐๐๙/๕๓๑๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา 
ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดหารือปญหาขอกฎหมาย
เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในสวนของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๙๒๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจงผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) สรุปความวา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได
พิจารณาขอหารือของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลว เห็นวา 
กรณีที่การอนุญาตจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาที่อ่ืนกอน แมผูมีอํานาจอนุญาตจะได
อนุญาตไปกอนแลวอันเปนการผิดขั้นตอนก็หาไดตัดอํานาจของเจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นไม ดังนั้น การยื่นรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่แมจะเลยขั้นตอนที่กําหนดแลว ก็มิไดตัดอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่จะรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ย่ืนไวเพ่ือ
ดําเนินการตอไป ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดถือปฏิบัติ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) มาโดยตลอด  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเห็นวาความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ในเรื่องดังกลาวนั้นยังไมมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
สําหรับการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงขอหารือปญหาขอกฎหมาย
เพ่ิมเติมวา ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากเจาของโครงการหรือกิจการ และพบวาการยื่นรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศ
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กลาวคือ โครงการไดดําเนินการกอสรางไปกอนแลวจึงเสนอรายงานการ

                                                 
  สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๒๐๕๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 
 

๒

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดตรวจสอบรายงานดังกลาวตามมาตรา ๔๘ วรรคสามแลว จึงแจงใหบุคคลผูขอ
อนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่งรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดช้ีแจง
เพ่ิมเติมและยื่นมาภายหลังนั้น ยืนยันวาโครงการหรือกิจการไดกระทําการกอสรางไปกอนแลว 
ดังนี้ รายงานดังกลาวจะถือวาเปนรายงานที่ไมเปนไปตามขั้นตอน วิธีการ ระเบียบปฏิบัติที่ออก
ตามมาตรา ๔๖ หรือไม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะมี
หลักเกณฑในการพิจารณาวินิจฉัยรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ช้ีแจงเพิ่มเติมมา
ภายหลังอยางไร และจะถือวารายงานที่ช้ีแจงเพิ่มเติมเปนรายงานที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง
ครบถวนตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจะพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอให
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไปตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ไดหรือไม อยางไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) เปนผูช้ีแจง
ขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี ้

ประเด็นที่หน่ึง รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนการยื่น
ครั้งแรกหรือเปนการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการจัดทําภาย
หลังจากที่โครงการไดดําเนินการกอสรางแลวจะถือวาเปนการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไมเปนไปตามขั้นตอน วิธีการ ระเบียบปฏิบัติตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๔๖ หรือไม เห็นวา โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนประเภท
หรือขนาดใดตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
หรือไม ยอมเปนไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงเอกสารที่
เก่ียวของซึ่งตองเสนอพรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นไวดวย๑ และเมื่อ 
 
                                                 

๑ มาตรา ๔๖  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๔๙  

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของซึ่งตองเสนอพรอมกับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการแตละประเภทและแตละขนาดดวย  

ฯลฯ    ฯลฯ  



 
 
 

๓

ขอ ๑๒ แหงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด เชน อาคารที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบหรือ
ชายหาด ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม๓ หรืออาคารอยู
อาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในขั้นขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ขอเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร หรือหากใชวิธีแจงตอ
เจาพนักงานทองถ่ินโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นการแจงการกอสรางอาคารตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๔ เปนตน ประกอบกับมาตรา ๔๘๕ 
                                                 

๒ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕  

ฯลฯ    ฯลฯ  
 ขอ ๑ ขั้นตอนที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามเอกสารทาย

ประกาศ ๑  
ฯลฯ    ฯลฯ 

๓ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลง
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ 

๔ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลง
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ 

๕ มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอน
เริ่มการกอสรางหรือดําเนินการใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ
เจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได 

ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการ
ตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๙ 
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตรวจสอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของท่ีเสนอมา หากเห็นวารายงานท่ีเสนอมามิไดจัดทําให
ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบ
ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น 

ในกรณีท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาเห็นวา 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของท่ีเสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือ
ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ



 
 
 

๔

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหโครงการ
หรือกิจการใดซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ เปน
โครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือ
ดําเนินการ ใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่ซึ่ง
มีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ เมื่อรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
ไดจัดทําข้ึนไมวาจะเปนการยื่นครั้งแรกหรือเปนการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมไดกระทําภาย
หลังจากที่โครงการไดเร่ิมดําเนินการกอสรางแลว รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาวจึงเปนการจัดทําที่ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติตามประกาศที่ออก
ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๖ 

ประเด็นที่สอง หากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดย่ืนเปนครั้งแรก
หรือที่ไดช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นถูกตองหรือมีขอมูลครบถวนแลวเพียงแตไมปฏิบัติตาม
ข้ันตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไปตามมาตรา ๔๘ 
วรรคสี่ ไดหรือไม เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๔๘๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนบทบัญญัติที่กําหนดขั้นตอนการเสนอ การพิจารณา และ
การดําเนินการเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของบุคคลผูขออนุญาต 
เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ไวอยางเปนลําดับและเปนระบบ โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไวตั้งแตบุคคลผูขออนุญาต
ดําเนินโครงการหรือกิจการเริ่มยื่นรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จนกระทั่งสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดพิจารณาและเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงาน
ดังกลาวใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา โดยในระหวางระยะเวลาดังกลาวนี้ยังได
กําหนดใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการ

                                                                                                                                            
และสิ่งแวดลอม พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสวนของการทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ซึ่งสงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๙๒๐/๒๕๔๗) 

๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน 



 
 
 

๕

นั้นไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และเมื่อได
พิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ วรรคสี่๘ โดยเฉพาะถอยคําที่วา “ในกรณีที่สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพิจารณาเห็นวา รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของที่เสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ...” ประกอบกับมาตรา ๔๙๙ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดขั้นตอนการพิจารณา
ดําเนินการของคณะกรรมการผู ชํานาญการภายหลังจากที่ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
ความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นตอคณะกรรมการ
ผูชํานาญการตามมาตรา ๔๘ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผูชํานาญการที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผู ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมโครงการที่จัดทําเสนอตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการผูชํานาญการมี
อํานาจหนาที่พิจารณาใหความเห็นรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรอื
กิจการที่จัดทําเสนอตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนด
                                                 

๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน 
๙ มาตรา ๔๙  การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๔๘ ใหกระทําใหแลว

เสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ หรือในกรณีท่ีใหถือวาคณะกรรมการ
ผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาตได 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาท่ีรอการสั่งอนุญาตแก
บุคคลผูขออนุญาตไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่
คณะกรรมการผูชํานาญการสั่งใหทําการแกไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําใหมท้ังฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่
คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด 

เม่ือบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดทําการแกไข
เพ่ิมเติมหรือไดจัดทําใหมท้ังฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานดังกลาว แตถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาท่ีดังกลาวสั่ง
อนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตได 

ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการ
หรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๖ ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในการขอตออายุใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาต
ดวยก็ได 



 
 
 

๖

หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเสนอมา พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมทราบ๑๐ แลว ยอมเห็นไดวาการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผูชํานาญการเปนการพิจารณาแตเพียงในเนื้อหา
สาระของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเทานั้น โดยมิตองคํานึงถึงความถูกตองของ
ข้ันตอนการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแตอยางใด ดวยเหตุนี้ ขอความใน
มาตรา ๔๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ดังกลาว จึงหมายความถึงความถูกตองและครบถวนของขอมูลหรือเอกสารที่เก่ียวของที่ได
เสนอมาพรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเทานั้น โดยไมครอบคลุมถึงความ
ถูกตองของข้ันตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ ดวยแตอยางใด เพราะหากขอความในมาตรา ๔๘ 
วรรคสี่ดังกลาว หมายความรวมถึงความถูกตองหรือไดแกไขใหถูกตองตามขั้นตอน วิธีการ และ
ระเบียบปฏิบัติในการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๔๖ ดวยแลว ยอมนําไปสูผลที่ไมอาจเปนไปได กลาวคือ ในกรณีที่มีการเริ่มดําเนินการ
กอสรางไปกอนที่รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูชํานาญการ หากผูขออนุญาตตองดําเนินการแกไขเพื่อปฏิบัติใหถูกตองตาม
ข้ันตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กฎหมายกําหนดโดยการยื่นรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในขั้นยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารหรือแจงการกอสรางอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว ยอมหมายความวาผูขออนุญาตจะตองทํา
การรื้อถอนอาคารที่อยูระหวางการดําเนินการกอสรางหรือที่ไดกอสรางแลวเสร็จเสียกอน แลวจึง
สามารถยื่นรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมได ทั้งที่การดําเนินการกอสรางไปกอนที่

                                                 
๑๐ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการที่จัดทําเสนอตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ  

ฯลฯ     ฯลฯ 

ขอ ๕ อํานาจหนาท่ี  
  (๑) พิจารณาใหความเห็นรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ

หรือกิจการที่จัดทําเสนอตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๔   
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอมา รวมทั้งพิจารณา
รายงานที่ไดทําการแกไขเพ่ิมเติม หรือจัดทําใหมท้ังฉบับแลว พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 
 

๗

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะไดรับความเห็นชอบนั้นอาจเกิดจากความบกพรอง
ในการไมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดของเจาหนาที่ที่จะตองรอการสั่ง
อนุญาต๑๑ หรือส่ังระงับการกอสราง หรือปฏิเสธการออกใบรับแจง หรือแจงขอทักทวงในกรณีที่
เปนการยื่นแจงการกอสรางตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
สําหรับโครงการหรือกิจการดังกลาวไวกอน๑๒ จนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
นอกจากนี้ หากบทบัญญัติมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ดังกลาว หมายความรวมถึงความถูกตองของ
ข้ันตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ ดวย ซึ่งจะมีผลทําให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมอาจเสนอรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติ และความเห็น
เบื้องตนเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นตอคณะกรรมการผูชํานาญการได 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เห็นวา แมการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ หรือระเบียบปฏิบัติที่กฎหมายกําหนดจะเปนสิ่ง
สําคัญและมีประโยชนในการปองกันมิใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมตางๆซึ่งจะมีผลกระทบตอ
ประชาชนและการแกไขในภายหลังอาจทําไมได หรือทําไดดวยความยากลําบาก ทั้งยังอาจมีการ
โตแยงหรือรองเรียนไมจบสิ้นก็ตาม แตการแปลความในลักษณะเชนนี้ยอมกอใหเกิดความ
เสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากจะไมมีหนวยงานใดทําหนาที่ตรวจสอบ และ
กําหนดมาตรการปองกัน แกไข หรือลดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมที่อาจมีหรือเกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจการนั้น อีกทั้งจะทําใหผูขออนุญาตดําเนินโครงการหรือกิจการที่จะตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอาศัยชองวางดังกลาวหลีกเล่ียงและไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายมากยิ่งข้ึน  

โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดวินิจฉัยไวแลววาการยื่นรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไมปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดไมเปนการตัด
อํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่จะรับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ย่ืนไวเพ่ือดําเนินการตอไป๑๓ และโดยที่ไดพิจารณาขางตนแลววา
ความถูกตองครบถวนในมาตรา ๔๘ วรรคสี่๑๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความถึงความถูกตองครบถวนของเอกสารหรือขอมูลที่
เก่ียวของที่บุคคลผูขออนุญาตจะตองจัดใหมีตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ เทานั้น ดังนี้ เมื่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดพิจารณาแลว เห็นวารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ไดย่ืนชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมนั้น มีเนื้อหาสาระและเอกสารที่
เก่ียวของถูกตองครบถวน หรือไดมีการแกไขใหถูกตองครบถวนแลว สํานักงานนโยบายและแผน
                                                 

๑๑ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน 
๑๒ หนังสือกรมโยธาธิการ ท่ี มท ๐๘๑๘/ ๑๕๑๐๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
๑๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน 
๑๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน 



 
 
 

๘

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ยอมมีหนาที่เสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานดังกลาว
ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะไมรับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นไวดําเนินการตอไปโดยอาศัยเหตุของการไมปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กฎหมายกําหนดซึ่งเกิดจากความบกพรองในการไมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายอยาง
เครงครัดของเจาหนาที่ที่เก่ียวของไมได 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) มีขอสังเกตวา เพ่ือใหการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปตามกลไกและระบบที่มาตรา ๔๘๑๕ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดไว ซึ่งจะ
ทําใหการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันปญหา
ส่ิงแวดลอมอยางแทจริง ในกรณีที่มีการดําเนินการกอสรางโครงการหรือกิจการใดไปกอนที่
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ 
หรือการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไมไดปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และ
ระเบียบปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมสมควรที่จะตองแจงใหคณะกรรมการผูชํานาญการทราบในชั้นการจัดทําความเห็น
เบื้องตนตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ พรอมทั้งแจงและประสานงานกับเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต
เพ่ือใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติอยาง
เครงครัด โดยใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตไว จนกวารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับการดําเนินกิจการหรือโครงการนั้นจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการเสียกอน 

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธันวาคม  ๒๕๕๐  

                                                 
๑๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน 


