
เร่ืองเสร็จที่ ๔๖๐/๒๕๕๒ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ือง  อํานาจของคณะกรรมการผูชํานาญการในการพิจารณา 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   

 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีหนังสือ 

ที่ ทส ๑๐๑๒/๒๙๙๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป
ความไดวา ตามที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดมีคําวินิจฉัยตามเรื่องเสร็จที่ 
๕๓๘/๒๕๔๑ วา การที่คณะกรรมการผูชํานาญการซึ่งเปนผูพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม มีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบกับ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลกระทบตอการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตของ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย การพิจารณาดังกลาวจึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของ
เจาหนาที่อันมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลผูขออนุญาต จึงเปนคําส่ังทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีหนาที่ในการตรวจสอบรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของกอนที่จะเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แตเนื่องจากในการดําเนินการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
นั้น มีความเห็นแตกตางเปนสองฝาย ดังนี้ 

ฝายที่หน่ึง มีความเห็นวา เมื่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมตรวจสอบรายงานที่สงมาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนก็จะเสนอความเห็นเบื้องตน
เก่ียวกับรายงานนั้น พรอมกับจัดสงใหคณะกรรมการผู ชํานาญการพิจารณาตอไปโดย
คณะกรรมการผูชํานาญการจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถามิไดพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบโดยปริยาย ใน
กรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบอาจสั่งใหผูจัดทํารายงานแกไขเพิ่มเติมหรือ
จัดทําใหมทั้งฉบับก็ได ทั้งนี้ คณะกรรมการผูชํานาญการไมมีอํานาจไปกําหนดระยะเวลาใหผูจัดทํา
รายงานเสนอกลับคืนมายังคณะกรรมการผูชํานาญการในระยะเวลาที่กําหนดไดเพราะเปนเรื่องที่
ผูจัดทํารายงานตองระมัดระวังผลประโยชนของตน หากทําเสร็จชาก็จะทําใหการอนุญาตดําเนิน
โครงการหรือกิจการนั้นชาตามไปดวย แตเมื่อผูจัดทํารายงานไดเสนอรายงานที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๒๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 
 

๒

หรือจัดทําใหมตามคําส่ังของคณะกรรมการผูชํานาญการแลว คณะกรรมการผูชํานาญการจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานถาไมพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในกําหนดจะถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบกับรายงาน จึงมี
ความเห็นวา หากคณะกรรมการผูชํานาญการยังยืนยันจะไมใหความเห็นชอบกับรายงานดังกลาว 
คณะกรรมการผูชํานาญการจะตองมีคําส่ังไมใหความเห็นชอบกับรายงานและแจงใหผูจัดทํา
รายงานใชสิทธิย่ืนฟองตอศาลปกครอง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดบัญญัติรองรับไววาจะตองดําเนินการ
อยางไร แตกตางจากมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งที่มีมาตรา ๔๙ วรรคสามรับรองไวอยางชัดเจน 
ประกอบกับเห็นวา เพ่ือเปนการคุมครองเจาของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงาน หากให
คณะกรรมการผูชํานาญการมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติม หรือจัดทํารายงานใหมก่ีครั้งก็ไดกอนครบ
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ผูจัดทํารายงานเสนอรายงาน ยอมจะสงผลเสียตอเจาของโครงการ
หรือกิจการที่ไมอาจคาดการณไดวาคณะกรรมการผูชํานาญการจะใหความเห็นเมื่อใด ซึ่งจะเปน
การเปดชองทางใหมีการเรียกรองผลประโยชนข้ึนได ในขณะเดียวกันเจาของโครงการหรือกิจการ
ก็ไมมีเหตุที่จะนําไปใชอางในการยกเลิกสัญญากับผูที่รับจางจัดทํารายงานรายเดิม ทั้งๆ ที่เห็นแลว
วา ผูจัดทํารายงานเดิมไมมีความสามารถในการจัดทํารายงานจนเปนเหตุใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการปฏิเสธไมใหความเห็นชอบกับรายงานนั้น ทั้งนี้ หากผูจัดทํารายงานเดิมเห็นวา 
รายงานที่ตนจัดทําข้ึนนั้นมีความถูกตองครบถวนตามหลักวิชาการทุกประการแลว แตเกิดจาก
คณะกรรมการผูชํานาญการใชดุลพินิจโดยไมชอบ ก็สามารถยื่นฟองตอศาลปกครองไดอีกทาง
หนึ่ง ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลซึ่งกันและกัน 

ฝายที่สอง มีความเห็นวา เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการไดส่ังใหผูจัดทํา
รายงานแกไขเพิ่มเติม หรือจัดทํารายงานใหมตามมาตรา ๔๙ วรรคสามแลว หลังจากนั้น 
คณะกรรมการผูชํานาญการจะสั่งใหผูจัดทํารายงานแกไขเพิ่มเติมอีกก่ีครั้งก็ได แตจะตองทํากอน
ครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ผูจัดทํารายงานเสนอรายงานดังกลาวในแตละคร้ัง จนกวา
คณะกรรมการผูชํานาญการจะใหความเห็นชอบกับรายงาน โดยเห็นวาสามารถนําเอาบทบัญญัติ
มาตรา ๔๙ วรรคสาม มาใชกับกรณีของมาตรา ๔๙ วรรคสี่ ไดโดยอนุโลม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงขอหารือวา
ความเห็นของฝายใดถูกตอง เพ่ือที่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจะไดดําเนินการใหถูกตองตามเจตนารมณและตามบทบัญญัติของกฎหมายตอไป 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยไดรับฟง

คําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) แลว เห็นวา ตามที่มาตรา ๔๘๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
                                                 

๑ มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอน
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และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหโครงการหรือกิจการซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย  และเปนโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูขออนุญาตจะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตอเจาหนาที่ที่มี อํานาจตามกฎหมาย  และตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนเร่ิมการกอสรางหรือดําเนินการ โดยบัญญัติใหเจาหนาที่
ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการดังกลาวไวกอน
จนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๙ จาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเพ่ือเปนหลักประกันใหแกผู
ขออนุญาตที่จะตองรอผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กลาวมา
ขางตน มาตรา ๔๙๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ จึงไดกําหนดกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการไว
เพ่ือใหการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปโดยรวดเร็วและเสร็จภายใน

                                                                                                                                            
เริ่มการกอสรางหรือดําเนินการใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ
เจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได 

ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการ
ตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๙ 
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ 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 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
 

๔

ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยไดกําหนดกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาไวสองข้ันตอน 
กลาวคือ 

ข้ันตอนแรก มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหคณะกรรมการผูชํานาญการตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หากพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ ซึ่งในข้ันตอนนี้ หากคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณาแลวเห็นชอบกับรายงาน หรือกรณีที่ถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ 
มาตรา ๔๙ วรรคสอง ไดบัญญัติใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแกผูขออนุญาต
ได แตกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ มาตรา ๔๙ วรรคสาม ไดบัญญัติให
เจาหนาที่รอการสั่งอนุญาตแกผูขออนุญาตไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผูชํานาญการสั่งให
แกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหมทั้งฉบับ 

ข้ันตอนที่สอง มาตรา ๔๙ วรรคสี่ ไดบัญญัติใหคณะกรรมการผูชํานาญการ
จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานซึ่งไดทําการแกไขเพิ่มเติม
หรือจัดทําใหมทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนดใน
ข้ันตอนแรก และหากมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันใหถือวาคณะกรรมการ
ผูชํานาญการใหความเห็นชอบ และใหเจาหนาที่ส่ังอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตได ดังนั้น ในการ
พิจารณารายงานในขั้นตอนที่สอง คณะกรรมการผูชํานาญการจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอ
รายงานในขั้นตอนที่สอง  ซึ่งหากใหมีการแกไขเพิ่มเติมก็จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาสามสิบวันก็จะถือวาเปนการจบกระบวนการในการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

อนึ่ง โดยที่การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมถือเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได

                                                 
๓ มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง

บุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของ
บุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การ
รับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
 

๕

เคยวินิจฉัยไวในเรื่องเสร็จที่ ๕๓๘/๒๕๔๑๔ ดังนั้น ในการออกคําส่ังจึงตองปฏิบัติตามที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว และในกรณีที่ผูย่ืนคําขอ
อนุญาตเห็นวา การออกคําส่ังของคณะกรรมการผูชํานาญการไมชอบดวยกฎหมายตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๙ (๑)๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก็มีสิทธินําคดีไปสูศาลปกครองได แตในกรณีที่ผูย่ืนคําขออนุญาตเห็นดวยกับคําส่ังไมให
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผูชํานาญการและตองการแกไขปรับปรุงรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คณะกรรมการผูชํานาญการไดพิจารณาใหความเห็นไวแลวก็ไมตัดสิทธิที่
จะเสนอรายงานที่ไดทําการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหมทั้งฉบับเพื่อเสนอมาตรการในการลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งกรณีนี้ก็จะ
กลับเขาสูกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมตามที่มาตรา ๔๘๖ 
และมาตรา ๔๙๗ บัญญัติไว 

 
(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

                                                 
๔ บันทึกของคณะกรรมการวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เรื่อง ขอกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๗๒๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ 
๕๓๘/๒๕๔๑) 

๕ มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใช
ดุลพินิจโดยมิชอบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๖ โปรดดูเชิงอรรถ ท่ี ๑, ขางตน 
๗ โปรดดูเชิงอรรถ ท่ี ๒, ขางตน 


