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ผูท้ ำ 

             กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7 

เรื่อง 

         กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ หารือการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กรณีโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วมกบัเอกชน ซ่ึงต้องเสนอขอรับ 

ความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต้องน าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดตาม 

มาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับหรือไม่ 

หวัขอ้ 

                   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ประเด็น 

                   การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการของ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วมกบัเอกชนที่ต้องขอความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ตามมาตรา 47 นั้น จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 48 และ 

มาตรา 49 หรือไม่ ประการใด 

ควำมเห็น 

          การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการหรือกจิการ 

ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วมกบัเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น มีหลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 วรรคหนึ่งและ 

วรรคสอง เป็นการเฉพาะ โดยไม่ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้และไม่มีบทบัญญัติใด 

ก าหนดให้น าขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาตามมาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับกบั 

กรณีนี้   ดังที่บัญญัติไว้ส าหรับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณี

โครงการ 

หรือกจิการของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกจิซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ตามมาตรา 47 วรรคสาม  ดังนั้น การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณี 

โครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วมเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับ 



ความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง จึงไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ ์ 

วิธกีารและระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรา 48 และมาตรา 49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 AngsanaUPC  
  
  

 
 

ความเห็นฉบบัเต็ม 

ดคูวามเห็นฉบับยอ่ 

   

เลขเสร็จ 

    216/2541 

เรื่อง 

                                        บันทกึ 

เร่ือง  ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 



         สิ่งแวดล้อมกรณีโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการ 

        ร่วมกบัเอกชน ซ่ึงต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี ตาม 

        พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

                                        --------- 

เนื้ อหำ 

          ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสอื ด่วนที่สดุ ที่  

วว 0801/14232 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2540 ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความว่า ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่และ 

วิธปีฏบิัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

ในส่วนที่ว่าด้วยการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

          1. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกจิการของ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือเอกชน ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องจัดท ารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 

และมาตรา 49 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

กไ็ด้อาศัยอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวประกาศก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ 

หรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือเอกชน ที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม 3 ฉบับ และประกาศก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร ระเบียบ 

ปฏบิัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม 3 ฉบับ 

          2. เมื่อมีการประกาศก าหนดตามข้อ 1. แล้ว การพิจารณาให้ความ 

เหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 47 มาตรา 48 และ 

มาตรา 49 นั้น ในทางปฏบิัติที่ผ่านมา ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีความ 

เหน็ว่าการพิจารณาให้ความเหน็ชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 นั้น ได้ก าหนดวิธกีาร 

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น 2 ส่วน คือ 

  
              2.1 กรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือ 

โครงการร่วมกบัเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบ 

ปฏบิัติของทางราชการ เช่น เขื่อนเกบ็กกัน า้ ระบบทางพิเศษ เป็นต้น โครงการ 

ประเภทนี้  ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นไปตามมาตรา 47 คือ  

ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกจิการต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อเสนอความเหน็ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงใน 



กรณีนี้ผู้ให้ความเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือคณะรัฐมนตรี  

ทั้งนี้  เป็นไปตามความในมาตรา 47 วรรคสอง และการพิจารณารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนนี้ ไม่มีก าหนดระยะเวลาการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในกฎหมาย 

              2.2 กรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ 

ซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือโครงการหรือกจิการซึ่ง 

ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ 

การพิจารณาให้ความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกจ็ะต้อง 

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 49 และ 

ผู้ให้ความเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือคณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดตามมาตรา 48 วรรคห้า 

ซึ่งในส่วนนี้การพิจารณาให้ความเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 49 

          แต่เนื่องจากคณะกรรมการผู้ช านาญการซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติแต่งตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่พิจารณาให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือ 

โครงการร่วมกบัเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี มีความเหน็ 

ว่าส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมน่าจะหารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  
ในส่วนที่เกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่และวิธปีฏบิัติในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่าเป็นไปตามความเหน็ของส านักงานนโยบายและแผนสิ่ง 

แวดล้อมหรือไม่ เพื่อความชัดเจนในทางปฏบิัติ ทั้งนี้  กรรมการผู้ช านาญการบางท่าน 

มีความเหน็ว่า โครงการของรัฐที่ต้องขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตาม 

มาตรา 47 วรรคหนึ่งและวรรคสอง กน่็าจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 และมาตรา 49 เช่นกนั  

โดยบทบัญญัติตามมาตรา 47 น่าจะเป็นการเพิ่มเง่ือนไขที่จะต้องปฏบิัติเพิ่มข้ึนจาก 

กระบวนการตามมาตรา 48 และมาตรา 49 ดังนั้น การพิจารณารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ช านาญการ กรณีโครงการของ 

ทางราชการที่ต้องเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงต้องเป็นไปตามก าหนด 

เวลาตามมาตรา 48 และมาตรา 49 

          จากที่กล่าวมาข้างต้น ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจึงขอ 

หารือว่าการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการของ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วมกบัเอกชน ที่ต้องขอความเหน็ชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47 นั้น าจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ 

ก าหนดตามมาตรา 48 และมาตรา 49 หรือไม่ ประการใด 



          คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7)ได้พิจารณา 

ข้อหารือดังกล่าวประกอบกบัค าชี้แจงของผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม (ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม)แล้ว มีความเหน็ว่า  

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 

          (1) กรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือ 

โครงการร่วมกบัเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตาม 

ระเบียบปฏบิัติของทางราชการ ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ซึ่งมีหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการ 

  
จัดท าและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่บัญญัติไว้ใน 

มาตรา 47 วรรคหนึ่งและวรรคสอง*(1) 

          (2) กรณีโครงการหรือกจิการ ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตจากทาง 

ราชการตามกฎหมายก่อนเร่ิมการก่อสร้างหรือด าเนินการตามมาตรา 48 วรรค 

หนึ่ง และกรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกจิ ซึ่งไม่จ าต้อง 

เสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47 วรรคสาม แห่ง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ซ่ึงมีทั้งหลักเกณฑ 

--------------------------------------------------------- 

     *(1) มาตรา 47  ในกรณีที่โครงการหรือกจิการซึ่งต้องจัดท ารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกจิการของ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วมกบัเอกชน ซ่ึงต้องเสนอขอรับความ 

เหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏบิัติของทางราชการ ให้ส่วนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกจิซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกจิการนั้นจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อเสนอความเหน็ประกอบการพิจารณา 

ของคณะรัฐมนตรี 

          ในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเป็น 

ผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าการศึกษา 

และเสนอรายงานหรือความเหน็เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยกไ็ด้ 

          ส าหรับโครงการหรือกจิการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกจิ 

ตามมาตรา 46 ซึ่งไม่จ าต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตาม 

วรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกจิซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ 

กจิการนั้นจัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความ 

เหน็ชอบก่อนที่จะด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48  



  

  
และมาตรา 49 วิธกีารและระยะเวลาในการจัดท าและพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 48*(2) และ 

--------------------------------------------------------- 

     *(2) มาตรา 48  ในกรณีที่โครงการหรือกจิการซึ่งต้องจัดท ารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกจิการซึ่งจะต้อง 

ได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ  

ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ในการ 

เสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง กไ็ด้  

          ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับ 

โครงการหรือกจิการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 จากส านักงานนโยบายและแผน 

สิ่งแวดล้อม 

          ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเหน็ว่า รายงานที่เสนอมา 

มิได้จัดท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง หรือ 

มีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขอ 

อนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในก าหนดเวลาสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอ 

รายงานนั้น 

          ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเหน็ว่า รายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูล 

ครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงาน 

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอความเหน็เบื้องต้นเกี่ยวกบัรายงานดังกล่าว 

ให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดสามสบิวัน นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น เพื่อน าเสนอ 

ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 

                                             (มีต่อหน้าถัดไป) 

  
มาตรา 49*(3) 

          ส าหรับปัญหาที่ว่า การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง 

แวดล้อมกรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วม 

กบัเอกชน ที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ต้อง 



ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรา 48 และมาตรา 49 หรือไม่  

ประการใด นั้น เหน็ได้ว่าการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

------------------------------------------------------------- 

(ต่อจากเชิงอรรถที่ (2) ข้างต้น) 

          การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธกีารที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 

อนุญาตตามกฎหมายส าหรับโครงการหรือกจิการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

     *(3)มาตรา 49  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการตามมาตรา 48  

ให้กระท าให้แล้วเสรจ็ภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการ 

มิได้พิจารณาให้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการ 

ให้ความเหน็ชอบแล้ว 

          ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ 

ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเหน็ชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตาม 

กฎหมายสั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้ 

          ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเหน็ชอบ ให้เจ้าหน้าที่ 

รอการสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมผู้ช านาญการสั่งให้ท าการแก้ไข 

เพิ่มเติมหรือจัดท าใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอยีดที่คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการก าหนด 

                                        (มีต่อหน้าถัดไป) 

  
กรณีดังกล่าวมีหลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 วรรคหนึ่งและ 

วรรคสอง เป็นการเฉพาะ โดยมิได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ นอกจากนั้น ไม่มีบทบัญญัติใดก าหนดให้น า 

หลักเกณฑ ์วิธกีารและระยะเวลาในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับกบักรณีนี้  โดยแตกต่างกบั 

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการหรือกจิการ 

ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกจิ ซึ่งไม่จ าต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจาก 

คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 47 วรรคสาม ที่จะต้องด าเนินการตามมาตรา 48 และ 

มาตรา 49 ด้วย  ดังนั้น การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่วแวดล้อม 

กรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วมกบัเอกชน 

ซึ่งต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง  

จึงไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรา 48   



และมาตรา 49 

  
----------------------------------------------------------- 

(ต่อจากเชิงอรรถที่ (3) ข้างต้น) 

          เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง 

แวดล้อมซึ่งได้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดท าใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้ 

รับการเสนอรายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรมผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้ 

แล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการเหน็ชอบ  

และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้ 

          ในกรณีที่เหน็เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ก าหนดให้โครงการหรือกจิการตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามมาตรา 46  

ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับ 

โครงการหรือกจิการนั้น ตามวิธกีารเช่นเดียวกบัการขออนุญาตด้วยกไ็ด้ 

  
          คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7)เหน็ว่า 

การที่มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ก าหนดระยะเวลาพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้นั้น กด้็วยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสทิธปิระโยชน์ของเอกชน 

ด้วยการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่พิจารณาโดยเรว็ เพื่อมิให้เอกชนได้รับความเสียหาย 

จากการรอการสั่งอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายที่ต้องรอการ 

สั่งอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

          เมื่อพิจารณามาตรา 47 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แล้ว เหน็ได้ว่าบทบัญญัติ 

ดังกล่าวก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารส าหรับพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมกรณีดครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือ 

โครงการร่วมกบัเอกชน ซ่ึงต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็น 

การเฉพาะ ทั้งนี้  กเ็พื่อให้ฝ่ายบริหารได้ใช้อ านาจในการพิจารณาโครงการหรือ 

กจิการอย่างเตม็ที่ เนื่องจากโครงการหรือกจิการเหล่านี้มักเป็นโครงการหรือ 

กจิการส าคัญและมีขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาก อาจต้องใช้ระยะเวลา 

ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีความจ าเป็นต้อง 

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาด้วยเช่นกนั ประกอบกบัโครงการหรือกจิการดังกล่าว 

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบย่อมมีอ านาจ 

ติดตามเร่งรัดและดูแลโครงการหรือกจิการนั้น ๆ ได้อยู่แล้ว ดังนั้น การพิจารณา 



รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกจิหรือโครงการร่วมกบัเอกชน ซ่ึงต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจาก 

คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง จึงไม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ในมาตรา 48 และมาตรา 49 

  
          ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมกรณีโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือโครงการ 

ร่วมกบัเอกชน ซ่ึงต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 47  

วรรคหนึ่ง จึงไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและระยะเวลาที่ก าหนดใน 

มาตรา 48 และมาตรา 49 

  
                         (ลงชื่อ)  อกัขราทร จุฬารัตน 

                               (นายอกัขราทร จุฬารัตน) 

                             เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

       เมษายน 2541 

  

  
  
  


