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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535

• เต็มฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา

• 19 เมษายน 2561 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
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มีอะไรใหม่ ส าคัญ

1. พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ฉบับแก้ไข
2. ชื่อรายงานใหม่
3. EHIA ถูกบรรจุใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมแล้ว
4. EIA ต้องเน้น

- ความหลากหลายทางชวีภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายฯ

- มาตรการป้องกันแก้ไขและการชดเชยเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
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มีอะไรใหม่ ส าคัญ (ต่อ)

5. เพิ่มความเชื่อมโยง SEA (Strategic Environment 
Assessment)

6.  ก าหนดโทษปรับ  กรณีก่ อสร้ างหรือด า เนินโครงการหรือ 
กิจการก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบต่อรายงานฯ

7 .  ก าหนด โทษปรั บ  ก รณี ไ ม่ ส่ ง ร าย ง าน  Monitor ( ไ ม่ เ กิ น 
1 ล้านบาท)

หมายเหตุ : มี คชก. ในส่วนกลางที่ สผ. พิจารณารายงานฯ ใหม่
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 

มาตรา 46 นิยาม
มาตรา 47 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
มาตรา 48 - รมว.ทส. ประกาศก าหนดโครงการหรือกิจการหรือการ

ด าเนินการใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด       
ด าเนินการต้องท า EIA, EHIA

- ทบทวนประกาศฯ ทุก 5 ปี หรือเร็วกว่า
- ตัดหลักการ  เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องจัดท า EIA ออก
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 49 การจัดท าและการพิจารณารายงานฯ 
- โครงการของรัฐหรอืรัฐร่วมเอกชนที่ต้องเสนอ ครม. 

สผ คชก. กก.วล. ครม.

(ไม่มีก าหนดเวลา)

บุคคลหรือสถาบัน
เสนอรายงาน/
ความเห็น
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 49 วรรคสี่ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ
ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงการหรือ
กิจการ หรือการด าเนินการ ด้าน
- การคมนาคมขนส่ง
- การชลประทาน
- การป้องกันสาธารณภัย
- โรงพยาบาล
- ที่อยู่อาศัย
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ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะในระหว่างที่รอผล
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบของโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการนั้น อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้
ด าเนินกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับ
งานนั้นไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในส าคัญ หรือให้สิทธิ
กับเอกชนผู้นั้นไม่ได้
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 50 การจัดท ารายงานฯ และการพิจารณารายงานของ
o โครงการของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ ครม. และโครงการเอกชน

จบกระบวนการ แต่ไม่ตัดสิทธิให้เสนอ
รายงานเข้ามาใหม่

สผ. คชก. เจ้าของ
โครงการ

คชก.

(30 วัน) (45 วัน) (180 วัน)
เกินเวลา

(30 วัน)
ไม่ให้ความเห็นชอบ
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

o สผ. โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สามารถมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ปฏิบัติหน้าที่
แทนได้

o หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่แทนต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของ คชก .  ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติทราบภายในระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศ
ก าหนด
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 51 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 
แต่งต้ัง คชก.

มาตรา 51/1 - พิจารณาภายใน 45 วัน
- ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตแก้ไขภายใน

180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ของ คชก. 

- พิจารณาภายใน 30 วัน
มาตรา 51/2 - คชก. และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

มีอ านาจเข้าตรวจสถานที่ตั้งโครงการได้ โดย
ต้องกระท าต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของ
ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต 11



มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 51/3 - ให้หน่วยงานอนุญาตน ามาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต

- ให้ท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาตด้วย

มาตรา 51/4 - จัดท ารายงาน โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

12



มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 51/5 ติดตามตรวจสอบ
- จัดท ารายงาน monitor ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ

อนุญาต อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- หน่วยงานผู้อนุญาต รวบรวมไป ทสจ. หรือ สผ.

ภายใน 60 วัน
- สผ. รายงาน กก.วล. ปีละ 1 ครั้ง
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 51/7 - กรณี EHIA คชก. จะมอบหมายให้บุคคลหรือ
สถาบันใดให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
คชก. โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก็ได้
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 57/6 ก าหนดกรอบเวลาในการท ารายงานที่ได้รับความ
เห็นชอบไปขออนุมัติ / อนุญาต ภายใน 5 ปี นับแต่
วันที่ สผ. หรือหน่วยงานขอรัฐ ตามที่ กก.วล. 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้มีหนังสือแจ้ง
ความเห็นของ กก.วล. หรือความเห็นชอบ คชก. 
แล้วแต่กรณี
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มาตราที่เก่ียวข้องกับ 
“การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (ต่อ) 

มาตรา 101/1 ก าหนดโทษปรับ กรณีก่อสร้างหรือด าเนินโครงการ
หรือกิจการก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบไม่เกิน 
1 ล้านบาทหรือปรับอีกไม่เกินวันละ 1 แสนบาท 
หากยังไม่หยุดการกระท านั้น โดยหากเป็น EHIA 
ปรับเพิ่มอีกก่ึงหนึ่ง
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มาตรการเกี่ยวข้อง “การติดตามและประเมินผล”

มาตรา 101/2 ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่น าส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 
51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
ล้านบาท
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มาตรา 110/1 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบ
เทียบในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้
ตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มีจ านวน 3 คน และต้อง
แต่งตั้งจากผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด
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มาตรา 110/2 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ที่มีโทษปรับ
สถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ าคุก
ไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีอ านาจ
เปรียบเทียบได้
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า บุคคลใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 
และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณีส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บุคคลนั้น 
แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
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เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับความจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน      
30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่า คดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ

ขั้นตอนการจัดท ารายงาน

เจ้าของโครงการ - TOR ใ ห้ ท า  EIA EHIA เ น้ น เ พิ่ ม ป ร ะ เ ด็ น ท า ง เ ลื อ ก
ความหลากลายทางชีวภาพ มาตรการป้องกันแก้ไข 
และการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

- แก้ไขรายงานให้เร็วกว่า 180 วัน
- คิดเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลในรายงานฯ ให้รอบคอบ

หากจะปกปิด ต้องมี พ.ร.บ. มารองรับ
- ไม่ก่อสร้างไปก่อนรายงานฯ จะได้รับความเห็นชอบหรือ

ถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก คชก.
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ขั้นตอนการจัดท ารายงาน (ต่อ)

นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงาน    
- SEA ในพื้นที่ (หากม)ี
- เน้นประเด็นทางเลือก ความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการป้องกัน แก้ไข และการชดเชยเยี่ยวยาความ
เดือดร้อน หรือเสียหาย

- เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- เช็คเรื่องการก่อสร้างไปก่อนหรือไม่
- เน้นขณะท า EIA EHIA โครงการที่ท า มีการก่อสร้าง

ไปก่อนหรือไม่

24



ขั้นตอนการจัดท ารายงาน (ต่อ)

• ผู้รับผลกระทบ
• หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ
• องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 

องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา
ภายในท้องถิ่น และในระดับอุดมศึกษา 
และนักวิชาการอิสระ

• สื่อมวลชน
• ประชาชน
• สผ. /หน่วยงานพิจารณา EIA

เข้าร่วมใน
กระบวนการ
มีส่วนร่วม
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ขั้นตอนการจัดท ารายงาน (ต่อ)

เจ้าของโครงการ - ส่ง EIA EHIA ให้ สผ. หรือหน่วยงานที่ กก.วล.
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คชก. ให้ไปตรวจสถานที่
ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่
เสนอรายงาน (ไม่ว่า สผ. หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย)

- เจ้าของโครงการต้องให้ความยินยอม เฉพาะมาตรา 51/2
ก าหนดให้กระท าต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของ
ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต

- ร่วมชี้แจงในการประชุม คชก.
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ขั้นตอนการจัดท ารายงาน (ต่อ)

นิติบุคคลผู้มี - ร่วมส ารวจพื้นที่
สิทธิท ารายงาน - ร่วมรับทราบการยินยอมให้ตรวจสถานที่ตั้ง

โครงการ
- มาชี้แจงข้อมูลใน EIA ในการพิจารณาของ 

คชก.
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ขั้นตอนการพิจารณารายงาน 

- สผ.  - ส ารวจพื้นที่ตั้งโครงการโดยการ
ยินยอมจากเจ้าของโครงการ

- หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างไปก่อน
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือไม่

- เป็นฝ่ายเลขานุการ คชก.
- แจ้งมติ คชก.
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ขั้นตอนการพิจารณารายงาน (ต่อ)

1) กรณีมติ คชก. ไม่ให้ความเห็นชอบแบบไม่จบกระบวนการ
พิจารณาหนังสือ สผ. จะแจ้งเพ่ิมอีกวรรคให้
เป็นไปตามมาตรา 51/1 วรรค 2 (การนับวัน 
180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ของ คชก.)

2) กรณีมติ คชก.  ให้ความเห็นชอบหนังสือ สผ. จะแจ้งเพ่ิมอีก 
2 วรรค  ให้เป็นไปตามมาตรา 51/6 (น ารายงานที่
ได้รับความเห็นชอบไปขออนุมัติ/อนุญาต ภายใน
5 ป)ี และให้เป็นไปตามมาตรา 101/2 (โทษปรับ
ของการไม่ส่งผล monitor)
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ขั้นตอนการพิจารณารายงาน (ต่อ)

หน่วยงานผู้อนุญาต - เป็นกรรมการใน คชก. พิจารณารายงาน
- ตรวจเรื่องการสร้างไปก่อนหรอืไม่
- ด าเนินการตามขั้นตอน กรณีก่อสร้างไปก่อน

EIA EHIA ได้รับความเห็นชอบ
- น าเงื่อนไข EIA EHIA ไปประกอบการ

อนุญาต
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ขั้นตอนการตัดสินใจ

• ให้หน่วยงานอนุญาตน ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ ไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต

• ให้น ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการไปก าหนดเป็นเงือ่นไขใน
การต่ออายุใบอนุญาตด้วย

• ก าหนดกรอบเวลาในการน ารายงานที่ได้รับความเห็นชอบไปขอ
อนุมัต/ิอนุญาต ภายใน 5 ปี

(เป็นไปตาม ม.51/6)
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ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ มีหนังสือแจ้ง
ความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ แล้วแต่กรณี
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การติดตามประเมินผล

• ก าหนดกลไกการรายงานผล monitor 
• ก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีไม่ส่งรายงาน monitor
• กรณีที่ปรากฏการหลีกเลีย่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
• ให้ สผ. เสนอแนะหน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานอนุญาต ที่

อนุญาตให้ด าเนินการทางกฎหมาย เพื่อบังคับให้ผู้ด าเนินการปฏิบัติ
ตามมาตรการให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานฯ แจ้งผลการด าเนินการ
ให้ สผ. ทราบภายใน 90 วัน
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การรายงานผล Monitor (มาตรา 51/5)
ผู้ด าเนินการจัดท ารายงาน monitor ส่งหน่วยงานอนุญาต

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน่วยงานอนุญาตรวบรวมรายงานสง่ให้ ทสจ. (ตจว.) / (สผ.)/(กทม)
ภายใน 60 วัน

สผ. รวบรวมและจัดท ารายงานพรอ้มความเห็น หรือข้อเสนอแนะเสนอ 
กก.วล. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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▪ ประกาศ ทส.

1. เรื่อง ก าหนดโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต
ให้ผู้ใดด าเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งต้องจัดท ารายงาน EIA และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน EIA

2. เรื่อง ก าหนดโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต
ให้ผู้ใดด าเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งต้องจัดท ารายงาน EHIA และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน EHIA

3. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัตติาม

มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

กฎหมายลูกภายใต้ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)
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▪ ประกาศ กก.วล. 

5. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่
พิจารณารายงาน EIA แทน สผ. และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

6. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ

พิจารณารายงาน EIA

7. เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลและประเภทของรายงาน EIA ที่

คณะกรรมการผู้ช านาญการสามารถมอบหมายให้พิจารณาให้ความเห็น

ประกอบ

36



▪ กฎกระทรวง

8. เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน EIA

▪ พระราชกฤษฎีกา

9. เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการผูช้ านาญการและ

ค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันทีท่ าหน้าที่ให้ความเห็น

ประกอบการพิจารณารายงาน EIA
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ร่างนิยามการก่อสร้าง  (ยังไม่มีผลทางกฎหมาย)
โครงการอาคาร

กรณีที่ 1 โครงการที่จะขออนุญาตก่อสร้างหรือใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต

หมายถึง การกระท าการก่อสร้างอาคารหรือส่วนประกอบของอาคารโครงการ 
รวมถึงการก่อสร้างบ้านพักคนงานก่อสร้าง ที่กระท าในพื้นที่พัฒนาโครงการ
ก่อนได้รับแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ จาก สผ. หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. 
ตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด
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ร่างนิยามการก่อสร้าง  (ยังไม่มีผลทางกฎหมาย)
โครงการอาคาร

กรณีที่ 1 โครงการที่จะขออนุญาตก่อสร้างหรือใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต (ต่อ)

รวมถึง การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง การขุดดินและการถมดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการขุดดินถมดิน ในพื้นที่พัฒนาโครงการ นับแต่วันท่ีเสนอรายงานฯ 
ให้ สผ. หรือหน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. และก่อนได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ
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ร่างนิยามการก่อสร้าง  (ยังไม่มีผลทางกฎหมาย)
โครงการอาคาร (ต่อ)

กรณีที่ 2 โครงการที่จะด าเนินการขยายขนาดโครงการที่ต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศฯลงวันที่ 24 เมษายน 2555 

หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าที่ท าให้ขนาด (ความสูงอาคารพื้นที่ใช้สอยอาคาร 
จ านวนที่ดินแปลงย่อยจ านวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน จ านวนห้องพัก) ของโครงการ 
เพ่ิมขึ้นจากเดิม จนเข้าข่ายขยายขนาดโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอตามประกาศฯลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่กระท าก่อนได้รับ
ความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
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ร่างนิยมการก่อสร้าง  (ยังไม่มีผลทางกฎหมาย)
โครงการอาคาร (ต่อ)

กรณีที่ 3 โครงการที่ต้องเสนอรายงานฯ ตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในกรณีการดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร

หมายถึง การกระท าซึ่งเป็นการดัดแปลงอาคาร และหรือการให้บริการ
หรือเปิดกิจการโครงการก่อนได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ
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ร่างนิยมการก่อสร้าง  (ยังไม่มีผลทางกฎหมาย)
โครงการอาคาร (ต่อ)

กรณีที่ 4 อาคารที่เข้าข่ายท า EIA แต่ได้ด าเนินการก่อสร้างหรือเปิดใช้อาคารแล้ว 
โดยไม่ได้ท า EIA ต่อมาภายหลังจะเสนอรายงาน EIA 

หมายถึง  การกระท าซึ่งเป็นการด าเนินการก่อสร้างอาคารที่เข้าข่ายต้องจัดท า
รายงานฯ โดยไม่ได้จัดท ารายงานฯ ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างหรือแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต
ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

กรณีก่อสร้างก่อนที่รายงานฯ จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.)

เจ้าของโครงการ/ผู้รับมอบอ านาจ

สผ.

เสนอรายงาน EIA/EHIA/IEE

ตรวจสอบข้อมูลรายงาน/สถานภาพโครงการ (ภายใน 15 วัน)
แบบ สผ.5 แสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ตรวจสอบพ้ืนที่โครงการ/กิจการ/
การด าเนินการ

แบบ สผ.9 แสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบ สผร.5 แสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พบว่าหรือปรากฎว่า
ก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการก่อน

เข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบค่าปรับ*
ตามมาตรา ๑๑๐/๑ และ 1๑0/2

การก าหนดค านิยามให้ชัดเจน

ใหม่
พนักงานเจ้าที่ 

(แต่งตั้งโดย รมว.ทส.)

กรณีคดีเลิกกัน 
สามารถเสนอรายงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณารายงาน

ใหม่

ใหม่

พนักงานสอบสวน ผู้ร้องเรียน
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ร่าง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง  การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ การประชุม 

และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด

หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวด 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ   

และการพ้นจาก  ต าแหน่งก่อนครบวาระ  

หมวด 3 การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ

เปรียบเทียบ

หมวด 4 วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

ส่วนท่ี 1 ผู้ท่ีมีอ านาจเสนอเรื่องต่อ   

คณะกรรมการเปรียบเทียบ

ส่วนท่ี 2 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของ

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 44



“ความผิด” หมายความว่า บรรดาความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี

โทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินสองปีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ เฉพาะกรณีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความผิดเกี่ยวกับเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 110/1 แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ตัวอย่างรายละเอียด
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“ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่อง และ/

หรือตัวผู้ห้องหา  มาให้คณะกรรมการเปรียบเทียบเพ่ือท าการเปรียบเทียบ 

“ผู้ถูกร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ถูกร้องเรียนว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่แล้วเห็นว่ามีมูลการกระท าความผิดเกิดขึ้นจริง 

จึงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อให้ท าการเปรียบเทียบแทนการ

ด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 1 บททั่วไป (ต่อ)

ตัวอย่างรายละเอียด
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“ไม่ต้องการให้ใครโดนปรับ”
ขอบคุณมาก
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