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     538/2541 
เร่ือง 
          บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เรื่อง  ขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
                                      ------- 
เนื้อหา 
          สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมไดมีหนังสือ ท่ี วว 0801/6384 
ลงวนท่ี 29 เมษายน 2540 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษํากาความวา พระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดกําหนดความหมายของคําวา 
""คําสั่งทางปกครอง" หมายความวา การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ี 
มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการ 
ถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมตัิ การวินิจฉัยอุทธรณ 
การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ" นั้น  
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมมีขอสงสัยวา การพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามความในพระราชบญัญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 จะถือเปนคําสั่งทางปกครองตาม 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หรือไม อยางไร 
          สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมจึงขอหารือสํานักงานคณะ 
กรรมการกฤษฎีกา ดังน้ี 
          1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 ในสวนที่วาดวยการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรา 48 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ไดกําหนดวา "ในกรณีที่โครงการหรือกิจการ 
ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 46 เปน 
โครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเริ่ม 
การกอสรางหรือดําเนินการ ใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผล 
กระทบส่ิงแวดลอมตอเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงานนโยบาย 
และแผนส่ิงแวดลอม...ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจอนูญาตตามกําหมายรอการส่ังอนุญาต 
สําหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณา 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 49 จากสํานักงานนโยบาย 
 
และแผนส่ิงแวดลอม" และมาตรา 49 กําหนดวา "ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการ 
ใหความเห็นชอบ หรือในกรณีท่ีใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว 
ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายส่ังอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาตได" และ "ในกรณี 



 

ที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาที่รอการสั่งอนุญาตแกบุคคล 
ผูขออนุญาตไวกอน จนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการสั่งใหทําการแกไขเพิ่มเติม หรือจัดทําใหม 
ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผูชํานาญการกาํหนด" 
          จากบทบัญญัติดังกลาว สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมมีความเห็น 
วา การใชอํานาจตามกฎหมายในการใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอม นาจะยังถือไมไดวาเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ 
บุคคล จึงไมเปนคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 เพราะการที่เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายจะอนุญาตใหดําเนินการ 
ตามโครงการหรือกิจการหรือไมยอมตองพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ๆ เปน 
สําคัญ แตเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายจะตองรอการส่ังอนุญาตไวกอนจนกวาจะ 
ทราบผลการพิจารณารายงานฯ และเมื่อรายงานฯไดรับความเห็นชอบแลว เจาหนาที่ 
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายจึงจะส่ังอนุญาตได  ท้ังนี ้แมรายงานฯจะไดรับความเห็นชอบ 
แตหากหลักเกณฑประการอืน่ ๆ ตามกฎหมายนัน้ ๆ โครงการหรือกิจการไมควรท่ีจะ 
ไดรับอนุญาตใหดําเนินการ เจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายก็อาจไมอนุญาตก็ได 
ความเห็นของสํานักงานฯดังกลาวถูกตองหรือไม 
          2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 มาตรา 49 วรรคหา กําหนดวา "ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร  
รัฐมนตรีจะประกาศในราชกจิจานุเบกษา กําหนดใหโครงการหรือกิจการตาม 
ประเภทและขนาดที่กําหนดตามมาตรา 46 ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผล 
กระทบสิ่งแวดลอมในการขอตออายุใบอนุญาต สําหรับโครงการหรือกิจการนั้น  
ตามวิธีการเชนเดียวกับกากรขอนอุญาตดวยก็ได"  ดังน้ัน หากมีประกาศฯกําหนด 
ใหโครงการหรือกิจการบางประเภทตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
 
สิ่งแวดลอมในขั้นขอตออายุใบอนุญาต ในขณะที่ตามกฎหมายนั่น ๆ ใบอนุญาตเดิมยัง 
ไมถือวาหมดอายุ การกําหนดใหทํารายงานฯจะถือวา "มีผลกระทบตอสถานภาพ 
ของสิทธิและหนาท่ีของบุคคล" อันจะมีผลใหเปนคําสั่งทางปกครองหรือไม 
          3. หากการพิจารณาใหความเห็นรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอมเปนคําส่ังทางปกครองแลว กรณีที่พระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 47 วรรคหนึ่งและวรรคสอง กําหนดวา 
"ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง 
แวดลอมตามมาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือโครงการรวมกับเอกชน ซ่ึงตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตาม 
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูรับผิดชอบ 



 

โครงการหรือกิจการนั้นจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตใน 
ระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอม 
แหงชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร"ี "ในการ 
พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอตาม 
วรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือ 
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทําการศึกษาและเสนอ 
รายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได" ในกรณีนี้การพิจารณา 
ใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของคณะรัฐมนตรี 
จะเปนขอยกเวนตามมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครอง พ.ศ.2539 หรือไม 
          4. หากพิจารณาใหความเห็น รายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอม เปนคําสั่งทางปกครอง กรณีที่เจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายได 
สั่งอนุญาตไปกอนรายงานฯ จไดรับความเห็นชอบหรือไดส่ังอนุญาตโดยระบุเงื่อนไข 
ไวในใบอนุญาตวาจะดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตไดเม่ือรายงานการวิเคราะห 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมไดผานความเห็นชอบแลว กรณีดังกลาวจะถือวาการอนุญาต 
นั้นเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายถึงขนาดเปนโมฆะหรือตองเพิกถอน 
หรือไม อยางไร 
                
          คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดรับฟงคําชี้แจงของผูแทน 
จากสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโยธาธิการ  
และกรุงเทพมหานคร ประกอบเอกสารที่เกี่ยวของแลวสรุปความไดวาขอหารือของ 
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมยังมิไดเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง แตหนวยงาน 
ที่ขอหารือประสงคจะทราบเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกั้บกฎหมายวิธีปฏิบัต ิ
ราชการทางปกครองตอไป 
          คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดพิจารณาประเด็นขอหารือ 
ดังกลาวแลว มีความเห็นดังนี้ 
          1. กรณีตามประเด็นท่ี 1 เห็นวา การที่คณะกรรมการผูชํานาญการใช 
อํานาจตามมาตรา 49*(1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ.2535 พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมยอมมีผลโดยตรงตอการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตของเจาหนาที่ผูมี 
--------------------------------------------------------- 
     *(1) มาตรา 49  การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตาม 
มาตรา 48 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม   
ถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  



 

ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว 
          ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ หรือในกรณีท่ีให 
ถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจ 
ตามกฎหมายสั่งอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาตได 
          ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาท่ี 
รอการสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมผูชํานาญการสั่งให 
ทําการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหมทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่ 
คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด 
                    ฯลฯ                 ฯลฯ 
 
อํานาจตามกฎหมาย  ฉะนั้น การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ จึงเปน 
การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีอันมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ 
หนาที่ของบุคคลผูขออนุญาต กรณีจึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 5*(2) แหง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
          2. กรณีตามประเด็นท่ี 2 เห็นวา ประกาศรัฐมนตรีฯซึ่งใชอํานาจตาม 
มาตรา 49 วรรคหา*(3) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แหงชาติ พ.ศ.2535 เปนประกาศที่กําหนดใหโครงการหรือกิจการตามประเภทและ 
ขนาดท่ีประกาศตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิง 
แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ตองเสนอรายงานกากรวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ในการขอตออายุใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามวิธีการเชนเดียวกับ 
---------------------------------------------------------- 
     *(2) มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี ้
                         ฯลฯ                 ฯลฯ 
          "คําส่ังทางปกครอง" หมายความวา 
          (1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสราง 
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรอื 
มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวร 
หรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ  
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
          (2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                         ฯลฯ                 ฯลฯ 
     *(3) มาตรา 49            ฯลฯ 
          ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กําหนดใหโครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดท่ีประกาศกําหนดตามมาตรา 46  



 

ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในการขอตออายุใบอนุญาต 
สําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาตดวยก็ได 
                    ฯลฯ                 ฯลฯ                               
 
การขออนุญาต เปนการกาํหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเพื่อใชพิจารณาในการที่จะ 
สั่งการตอไปวาจะตอหรือไมตออายุใบอนุญาตใหเทานั้น หลักเกณฑและเง่ือนไข 
ดังกลาวยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาท่ีของบุคคลจนกวาจะมีการ 
สั่งตอหรือไมตออายุใบอนุญาต  ฉะนั้น ประกาศดังกลาวจึงเปน กฎ ตามคํานิยาม 
ในมาตรา 5*(4) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
          3. กรณีตามประเด็นท่ี 3 เห็นวา การพิจารณาใหความเห็นชอบ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 47*(5) แหงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ของคณะรัฐมนตรีไมอยูใน 
------------------------------------------------------------- 
     *(4) มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
                         ฯลฯ                 ฯลฯ 
          "กฎ" หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
กระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการ 
ท่ัวไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
                         ฯลฯ                 ฯลฯ 
     *(5) มาตรา 47  ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการ 
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการของสวน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง 
แวดลอม ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอตอคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตร ี
          ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิง 
แวดลอมที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปน 
ผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทําการศึกษา 
และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
                         ฯลฯ                 ฯลฯ 
 
บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพราะเขา 
ขอยกเวนตามมาตรา 4 (1)*(6) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
          4. กรณีตามประเด็นท่ี 4 เห็นวา ปญหาท่ีสํานักงานนโยบายและแผน 



 

สิ่งแวดลอมหารือมานั้นยังไมมีขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง และถามีการปฏิบัติดังเชน 
ขอหารือ คําส่ังดังกลาวยอมไมชอบดวยกฎหมาย และอาจถูกเพิกถอนไดเนื่องจากใน 
มาตรา 48 วรรคสอง*(7) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แหงชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการส่ัง 
อนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิง 
แวดลอมตามมาตรา 46  ฉะน้ัน เจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามกําหมายจึงไมสามารถ 
ออกคําสั่งอนุญาตกอนที่จะไดรับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
หรือออกคําสั่งอนุญาตโดยระบุเงื่อนไขไวในใบอนุญาตได เพื่อการที่จะออกคําสั่งโดยมี 
เงื่อนไขบังคับกอนไดนั้นจะตองมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจเจาหนาที่ผูออกคําสั่งสามารถ 
ใชดุลพินิจได 
                         (ลงชื่อ)   อักขราทร จุฬารัตน 
                                (นายอักขราทร จุฬารัตน) 
                              เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         สิงหาคม 2541 
---------------------------------------------------------- 
     *(6) มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
          (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
                         ฯลฯ            ฯลฯ 
     *(7) มาตรา 48       ฯลฯ            ฯลฯ 
          ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับ 
โครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 49 จากสํานักงานนโยบายและแผน 
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 


