
เรื่องเสร็จท่ี ๑๑๘๒/๒๕๕๘ 
 

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 เรื่อง การเป#นเจ$าของสิทธิและการเปล่ียนแปลงเจ$าของสิทธิในรายงานการวิเคราะห+ 
  ผลกระทบส่ิงแวดล$อม 

   
 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล$อม ได�มีหนังสือ  
ท่ี ทส ๑๐๐๙.๗/๗๐๗๗ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอหารือป#ญหาข�อกฎหมายเก่ียวกับการเป)น
เจ�าของสิทธิและการเปลี่ยนแปลงเจ�าของสิทธิในรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อม สรุปความ 
ได�ว2า ด�วยบริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันดิบมาต้ังแต2 พ.ศ. ๒๕๐๗ 
จนถึงป#จจุบัน และมีหน2วยผลิตไฟฟ@า (Utility Unit) อยู2แล�วสําหรับใช�ในโรงกลั่นน้ํามัน แต2เนื่องจาก
บริษัทฯ เห็นว2า บริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ@าเพ่ือจําหน2ายให�กับการไฟฟ@าฝLายผลิต
แห2งประเทศไทย จึงเสนอรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็กท่ีใช�
พลังงานความร�อนร2วม (Cogeneration) ในการผลิตไฟฟ@าด�วยเครื่องกําเนิดไฟฟ@าชนิดกังหันกSาซ  
และกังหันไอน้ํา ต้ังอยู2เลขท่ี ๔๒/๑ หมู2ท่ี ๑ ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรท่ี ๑๒๔ ตําบลทุ2งสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ@าสูงสุดประมาณ ๒๔๖.๔ เมกกะวัตต0 โดยจะขายให�การไฟฟ@า 
ฝLายผลิตแห2งประเทศไทย ๑๘๐ เมกกะวัตต0 ท่ี เหลือประมาณ ๔๘.๘๕ เมกกะวัตต0  จะนําไปใช� 
ในโรงกลั่นและบริษัทท่ีอยู2ในเครือ  ท้ังนี้ หน2วยผลิตไฟฟ@าเดิม (Utility Unit) ท่ีมีอยู2เดิมจะถูกแยกออกมา
ต้ังเป)นโรงไฟฟ@าต2างหากจากโรงกลั่นน้ํามันดิบ ซ่ึงต้ังแต2เสนอรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ให�กับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รวมท้ังในข้ันตอนการพิจารณา 
ของคณะกรรมการผู�ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมด�านโรงไฟฟ@าพลังงาน 
ความร�อน ได�กระทําในนามบริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) มาโดยตลอด จนกระท่ังสํานักงานฯ ได�มี
หนังสือแจ�งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู�ชํานาญการให�ทราบตามหนังสือท่ี ทส ๑๐๐๙.๗/๑๖๕๒  
ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ0 ๒๕๕๗ ต2อมาบริษัทฯ ได�มีหนังสือท่ี สนญ. ๐๙/๐๒๓๔ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ แจ�งว2า บริษัทฯ ได�จัดต้ังบริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด ข้ึนใหม2 เพ่ือรองรับการดําเนินโครงการ
ดังกล2าว และบริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) ได�ถือหุ�นในบริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด ร�อยละ ๑๐๐  
จึงประสงค0จะขอโอนสิทธิและหน�าท่ีต2าง ๆ ท้ังหมดท่ีบริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) ได�รับ 
ตามกฎหมายในการพิจารณาให�ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่ งแวดล�อม 
โครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็กให�กับบริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด เพ่ือความคล2องตัวและเพ่ือประสิทธิภาพ 
ในการบริหารโครงการ โดยบริษัท ไทยออยล0  จํากัด (มหาชน) อ�างว2าการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ�าของสิทธิ 
ในรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมได�เคยมีมาก2อนในกรณีโครงการโรงไฟฟ@าเอกชนของ 
บริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) ในนามบริษัทร2วมทุนระหว2างบริษัท ไทยออยล0 จํากัด ยูโนแคล 
อินเตอร0เนชั่นแนล คอร0ปอเรชั่น และเวสต้ิงเฮ�าส0 อิเลคทริก คอร0ปอเรชั่น และต2อมาเม่ือกลุ2มบริษัท
ร2วมทุนดังกล2าวได�ตกลงร2วมกันจัดต้ังเป)นบริษัทใหม2 คือ บริษัท ผลิตไฟฟ@าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
จึงได�แจ�งให�สํานักงานฯ ทราบ ซ่ึงสํานักงานฯ ก็ได�มีหนังสือแจ�งการเปลี่ยนชื่อเจ�าของโครงการให�กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมิได�ขัดข�องแต2อย2างใด 

 



 ๒ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในฐานะท่ีเป)น 
หน2วยงานท่ีมีหน�าท่ีแจ�งผลการพิจารณาการให�ความเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการ
ผู�ชํานาญการ ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห2งพระราชบัญญัติส2งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม
แห2งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได�แจ�งให�บริษัทฯ ทราบในเบ้ืองต�นว2า การท่ีสํานักงานฯ แจ�งการเปลี่ยนแปลง
ชื่อเจ�าของโครงการโรงไฟฟ@าเอกชนของบริษัท ไทยออยล0 จํากัด ในนามบริษัทร2วมทุนระหว2างบริษัท 
ไทยออยล0 จํากัด ยูโนแคล อินเตอร0เนชั่นแนล คอร0ปอเรชั่น และเวสต้ิงเฮ�าส0 อิเลคทริก คอร0ปอเรชั่น 
เป)นบริษัท ผลิตไฟฟ@าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด ให�นั้น เพราะบริษัทร2วมทุนดังกล2าวได�มีรายชื่อร2วม
เป)นเจ�าของโครงการในลักษณะของกลุ2มบริษัทมาต้ังแต2ต�นของกระบวนการพิจารณาให�ความเห็นชอบ
กับรายงานจนกระท่ังการแจ�งผลการพิจารณาก็ยังคงมีชื่อของกลุ2มบริษัทดังกล2าวอยู2เช2นเดิม เม่ือกลุ2ม
บริษัทตกลงร2วมกันจัดต้ังนิติบุคคลเฉพาะเพ่ือรับรองการดําเนินโครงการ สิทธิของกลุ2มบริษัทท่ีมีอยู2แล�ว
ต้ังแต2ต�นจึงย2อมโอนไปยังบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนใหม2ด�วย ประกอบกับในช2วงเวลานั้นพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังมิได�ประกาศใช�บังคับ 

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็กของบริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) ต้ังอยู2
เลขท่ี ๔๒/๑ หมู2ท่ี ๑ ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรท่ี ๑๒๔ ตําบลทุ2งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
เป)นโครงการท่ีเกิดภายหลังท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช�บังคับแล�ว 
และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ได�มีคําวินิจฉัยไปแล�วว2า ผลการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อม เป)นคําสั่งทางปกครองอย2างหนึ่ง ตามเรื่องเสร็จท่ี ๕๓๘/๒๕๔๑ 
ในเม่ือบริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด ท่ีบริษัทฯ จัดต้ังข้ึนใหม2และเป)นนิติบุคคลแยกต2างหากจากบริษัทฯ 
ไม2เคยเข�ามาเป)นคู2กรณีของการออกคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการผู�ชํานาญการในการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการดังกล2าวมาก2อน ในการนี้ สํานักงานฯ จึงขอหารือ 
ในข�อกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให�การทําหน�าท่ีของสํานักงานฯ และของ
คณะกรรมการผู�ชํานาญการท่ีสํานักงานฯ ทําหน�าท่ีเป)นฝLายเลขานุการมีความถูกต�องตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว� ดังต2อไปนี้ 

๑. สํานักงานฯ สามารถแจ�งเปลี่ยนแปลงชื่อเจ�าของโครงการจากบริษัท ไทยออยล0 จํากัด 
(มหาชน) เป)นบริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด โดยไม2ต�องเสนอให�คณะกรรมการผู�ชํานาญการพิจารณา 
ได�หรือไม2  หรือว2าจะต�องเสนอให�คณะกรรมการผู�ชํานาญการพิจารณาให�ความเห็นก2อนท่ีจะมี 
การเปลี่ยนแปลงชื่อดังกล2าว 

๒. คําสั่งทางปกครองในการพิจารณาให�ความเห็นชอบกับรายงานท่ีเจ�าของโครงการเสนอ
ให�คณะกรรมการผู�ชํานาญการพิจารณา เป)นคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะตัวผู�ท่ีเป)นเจ�าของโครงการหรือ
กิจการเท2านั้น และไม2สามารถโอนสิทธิในการให�ความเห็นชอบให�กับบุคคลอ่ืนได� เว�นแต2จะนําผลการให�
ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของคณะกรรมการผู�ชํานาญการไปยื่นเพ่ือ 
ขออนุญาตจากเจ�าหน�าท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายแล�ว และถ�าหากกฎหมายในเรื่องนั้นไม2ห�ามในเรื่อง 
การโอนสิทธิในใบอนุญาตไว� มาตรการป@องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและมาตรการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีคณะกรรมการผู�ชํานาญการให�ความเห็นชอบย2อมจะโอนไปยังผู�รับโอนด�วย  
ความเข�าใจของสํานักงานฯ ถูกต�องแล�ว ใช2หรือไม2 

๓. การท่ีบริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด ไม2เคยเป)นคู2กรณีของคําสั่งทางปกครอง 
ในการพิจารณาให�ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็ก
มาก2อน และมิได�เป)นผู�ลงลายมือชื่อร2วมกับผู�มีสิทธิจัดทํารายงานเพ่ือรับรองความถูกต�องครบถ�วนของ



 ๓ 

มาตรการป@องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
ท่ีคณะกรรมการผู�ชํานาญการให�ความเห็นชอบ รวมท้ังในเล2มรายงานก็ไม2ปรากฏชื่อบริษัท ท็อป เอสพีพี 
จํากัด เป)นเจ�าของโครงการ หากมีการโอนสิทธิในรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อม โดยการแจ�ง
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ให�บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด เป)นเจ�าของโครงการแทน บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด  
จะยกข้ึนเป)นข�อโต�แย�งในภายหลังเพ่ือไม2ปฏิบัติตามมาตรการดังกล2าวได�หรือไม2 

๔. หากมีการฟ@องคดีต2อศาลปกครองเพ่ือขอให�เพิกถอนรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมโครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็กของบริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) จะถือว2าคณะกรรมการ
ผู�ชํานาญการได�พิจารณารายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการของบริษัท ไทยออยล0 จํากัด 
(มหาชน) หรือโครงการของบริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด 

 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได�พิจารณาเรื่องดังกล2าว โดยมีผู�แทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม) และผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป)นผู�ชี้แจงรายละเอียด 
ข�อเท็จจริงแล�ว ปรากฏข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว2า บริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) ได�ทําสัญญาโอน 
สิทธิและหน�าท่ีในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็กให�แก2บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด รวมถึงสิทธิ
และหน�าท่ีท้ังหมดตามรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและหนังสือเห็นชอบต2อรายงาน
ดังกล2าว โดยไม2มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของโครงการหรือกิจการแต2อย2างใด ซ่ึงคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล�ว เห็นว2า กรณีมีประเด็นป#ญหาท่ีต�องพิจารณาเพียงว2า 
บริษัท ท็อป เอสพีพีฯ สามารถนํารายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีคณะกรรมการ
ผู�ชํานาญการให�ความเห็นชอบแล�วไปยื่นเป)นเอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงานต2อเจ�าหน�าท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย โดยไม2ต�องเปลี่ยนชื่อเจ�าของโครงการ ได�หรือไม2 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล�ว เห็นว2า การท่ีกฎหมาย 
ว2าด�วยการส2งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม กําหนดให�มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห0
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก2อให�เกิดผลกระทบต2อชุมชนอย2างรุนแรง 
ท้ังทางด�านคุณภาพสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ก็เป)นไปเพ่ือประโยชน0ในการส2งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม ซ่ึงในการพิจารณารายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
ท่ีผู�ขออนุญาตดําเนินโครงการหรือกิจการเสนอให�คณะกรรมการผู�ชํานาญการพิจารณา นั้น 
คณะกรรมการผู�ชํานาญการจะพิจารณาตามอํานาจและหน�าท่ีท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๖๑ และมาตรา ๔๙๒ 

                                                 
๑มาตรา ๔๖  เพ่ือประโยชน0ในการส2งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม ให�รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห2งชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการ หรือกิจการของส2วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดล�อม ซ่ึงต�องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

 ในการประกาศตามวรรคหน่ึง ให�กําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงต�องเสนอพร�อมกับรายงานการวิเคราะห0
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือกิจการแต2ละประเภทและแต2ละขนาดด�วย 

๒มาตรา ๔๙  การพิจารณาของคณะกรรมการผู�ชํานาญการตามมาตรา ๔๘ ให�กระทําให�แล�วเสร็จ
ภายในสี่สิบห�าวันนับแต2วันท่ีได�รับรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ถ�าคณะกรรมการผู�ชํานาญการมิได�พิจารณาให�เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล2าว 
ให�ถือว2าคณะกรรมการผู�ชํานาญการให�ความเห็นชอบแล�ว 

(มีต2อหน�าถัดไป) 



 ๔ 

แห2งพระราชบัญญัติส2งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ0 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือกิจการ 
ท่ีอาจก2อให�เกิดผลกระทบต2อชุมชนอย2างรุนแรงท้ังทางด�านคุณภาพสิ่งแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงประกาศดังกล2าวได�กําหนดแนวทางการจัดทํารายงาน
การวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโดยกําหนดให�รายงานนั้นมีสาระสําคัญหลายประการ ได�แก2 
วัตถุประสงค0ของโครงการหรือกิจการ ท่ีต้ังของโครงการหรือกิจการ รายละเอียดของโครงการ 
หรือกิจการท่ีสามารถแสดงภาพรวมได�ชัดเจน (เช2น ประเภท ขนาด ท่ีต้ังโครงการหรือกิจการ  
และวิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจการ) สภาพแวดล�อมป#จจุบัน การประเมินทางเลือกในการ
ดําเนินการและการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจการ มาตรการป@องกัน 
และแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมและการชดเชย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม  
นอกจากนี้ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง๓ แห2งพระราชบัญญัติส2งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมฯ  
ยังได�บัญญัติให�กรรมการผู�ชํานาญการหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ผู�ชํานาญการ มีอํานาจเข�าไปตรวจสถานท่ี ซ่ึงเป)นท่ี ต้ังของโครงการหรือกิจการนั้นได�ด�วย  
จากบทบัญญัติดังกล2าวจะเห็นได�ว2า การพิจารณาให�ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมของคณะกรรมการผู�ชํานาญการมุ2งเน�นไปท่ีการพิจารณาผลกระทบต2อสิ่งแวดล�อม 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการหรือกิจการเป)นสําคัญ มิใช2เจ�าของโครงการหรือกิจการ  ดังนั้น 
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเจ�าของโครงการหรือกิจการโดยสาระสําคัญของโครงการหรือกิจการ 
ยังคงเหมือนเดิม ก็ไม2จําเป)นต�องเสนอให�คณะกรรมการผู�ชํานาญการพิจารณาแต2อย2างใด 

                                                 
(ต2อจากเชิงอรรถท่ี ๒) 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู�ชํานาญการให�ความเห็นชอบ หรือในกรณีท่ีให�ถือว2าคณะกรรมการ
ผู�ชํานาญการให�ความเห็นชอบแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแก2บุคคลซ่ึงขออนุญาตได� 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู�ชํานาญการไม2ให�ความเห็นชอบ ให�เจ�าหน�าท่ีรอการสั่งอนุญาตแก2
บุคคลผู�ขออนุญาตไว�ก2อนจนกว2าบุคคลดังกล2าวจะเสนอรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมตามท่ี
คณะกรรมการผู�ชํานาญการสั่งให�ทําการแก�ไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําใหม2ท้ังฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดท่ี
คณะกรรมการผู�ชํานาญการกําหนด 

 เมื่อบุคคลดังกล2าวได�เสนอรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมซ่ึงได�ทําการแก�ไข
เพ่ิมเติมหรือได�จัดทําใหม2ท้ังฉบับแล�ว ให�คณะกรรมการผู�ชํานาญการพิจารณารายงานดังกล2าวให�แล�วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต2วันท่ีได�รับการเสนอรายงานดังกล2าว แต2ถ�าคณะกรรมการผู�ชํานาญการมิได�พิจารณาให�แล�วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกล2าว ให�ถือว2าคณะกรรมการผู�ชํานาญการเห็นชอบ และให�เจ�าหน�าท่ีดังกล2าวสั่งอนุญาตแก2
บุคคลผู�ขออนุญาตได� 

 ในกรณีท่ีเห็นเป)นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให�โครงการหรือ
กิจการตามประเภทและขนาดท่ีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๖ ต�องเสนอรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมในการขอต2ออายุใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการน้ัน ตามวิธีการเช2นเดียวกับการขออนุญาตด�วยก็ได� 

๓มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชน0ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมตาม
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ให�กรรมการผู�ชํานาญการหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ผู�ชํานาญการ มีอํานาจตรวจสถานท่ีซ่ึงเป)นท่ีตั้งของโครงการหรือกิจการท่ีเสนอขอรับความเห็นชอบในรายงานการ
วิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมได�ตามความเหมาะสม 

   ฯลฯ    ฯลฯ 
 



 ๕ 

สําหรับกรณีนี้ เม่ือปรากฏว2า ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการผู�ชํานาญการได�ให� 
ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีบริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน)  
เป)นผู�เสนอแล�ว บริษัท ไทยออยล0ฯ ได�มีหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม๔ เพ่ือแจ�งให�ทราบว2าได�มีการจัดต้ังบริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด ข้ึนใหม2เพ่ือเป)นเจ�าของ
โครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็กแทนบริษัท ไทยออยล0ฯ และขอให�ดําเนินการเปลี่ยนแปลงเจ�าของ
โครงการเป)นบริษัท ท็อป เอสพีพีฯ รวมท้ังบริษัท ไทยออยล0ฯ ยังได�ทําสัญญาโอนสิทธิและหน�าท่ี 
ในการดําเนินโครงการให�แก2บริษัท ท็อป เอสพีพีฯ รวมถึงสิทธิและหน�าท่ีท้ังหมดตามรายงาน 
การวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อม และหนังสือเห็นชอบต2อรายงานดังกล2าว โดยไม2มีการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของโครงการหรือกิจการแต2อย2างใด กรณีย2อมเห็นได�ว2า การท่ีบริษัท ไทยออยล0ฯ  
ได�ทําสัญญาโอนสิทธิและหน�าท่ีในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็ก ให�แก2บริษัท ท็อป เอสพีพีฯ  
โดยชอบด�วยกฎหมาย โดยไม2มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของโครงการหรือกิจการ บริษัท ท็อป เอสพีพีฯ 
ย2อมรับไปท้ังสิทธิและหน�าท่ีในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ@าขนาดเล็ก รวมถึงสิทธิและหน�าท่ีท้ังหมด
ตามรายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีได�รับความเห็นชอบแล�ว  ดังนั้น บริษัท ท็อป เอสพีพีฯ 
จึงสามารถนํารายงานการวิเคราะห0ผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีคณะกรรมการผู�ชํานาญการให�ความเหน็ชอบแล�ว
ไปยื่นเป)นเอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานต2อเจ�าหน�าท่ีซ่ึงมีอํานาจ 
ตามกฎหมายได� โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมไม2จําต�อง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ�าของโครงการอีก 
 
 
 (นายดิสทัต โหตระกิตย0) 
 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

                                                 
๔หนังสือบริษัท ไทยออยล0 จํากัด (มหาชน) ท่ี สนญ. ๐๙/๐๒๓๔ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 


