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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ √
คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด (TES) √ √
คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ √

คุณณัติกาญจน์  สูติพันธว์ิหาร นักวิชาการภาคประชาชน √ √
คุณสุพรรณวิภา  ศรีกระจิบ  บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย จ ากัด) √ √

คุณวิชัย – √ √
คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ √

คุณวรพงศ์  ตัง้อิทธพิลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ √ √

คุณวิชุดา ทิพยส์ุนาวี (ตัวแทน กลุม่ ปตท.) √
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คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 6 √
คุณณัติกาญจน์  สูติพันธว์ิหาร นักวิชาการภาคประชาชน √ 6 √
คุณณัติกาญจน์  สูติพันธว์ิหาร นักวิชาการภาคประชาชน √ 7 √
คุณณัติกาญจน์  สูติพันธว์ิหาร นักวิชาการภาคประชาชน √ 8 √

คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 8 √
คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ 9 √

คุณณัติกาญจน์  สูติพันธว์ิหาร นักวิชาการภาคประชาชน √ 9 √
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 11 √
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 12 √

คุณวรพงศ์  ตัง้อิทธพิลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ √ 12 √
คุณวิชุดา ทิพยส์ุนาวี (ตัวแทน กลุม่ ปตท.) √ 12 √

คณะกรรมการร่วมฯ กกร. คณะกรรมการอ านวยการด้านกฎหมาย กกร. √ 13 √
คุณสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด √ 13 √
คุณจิรทีปต์  เตียพิริยะกิจ วิศวกรสิง่แวดล้อม √ 13 √

คุณปณิตา  พฤกษ์ไพโรจน์กุล บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากัด √ 13 √
คุณพีระพงษ์  ไตรรัตน์เสรีกิจ บริษัท สยามสเตบไิล เซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จ ากัด √ 13 √

คุณสิทธกิร  ภูร่ิยะพันธ์ พนักงานบริษัทเอกชน ฝ่ายผลิต √ 13 √
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 13 √
คุณกุลกวี  สมการสมัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด √ 13 √
คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 13 √

คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด (TES) √ 13 √
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 13 √

คุณสุพรรณวิภา  ศรีกระจิบ  บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย จ ากัด) √ 13 √
คุณวิชัย – √ 14 √

คุณณัติกาญจน์  สูติพันธว์ิหาร นักวิชาการภาคประชาชน √ 16 √
คุณวิชัย – √ 16 √
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คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 21 √

คุณวรพงศ์  ตัง้อิทธพิลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ √ 23 √

คุณชยานนท์  ชเลจร สผ. √ 28 √

คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 39 √

คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด (TES) √ 39 √

คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 39 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 39 √

คุณสนธ ิ คชวัฒน์ นักวิชาการ (ชมรมนักวิชาการสิง่แวดล้อมไทย) √ 44 √

คุณสนธ ิ คชวัฒน์ นักวิชาการ (ชมรมนักวิชาการสิง่แวดล้อมไทย) √ 45

คุณวิชัย – √ 45 √

คุณสุพรรณวิภา  ศรีกระจิบ  บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย จ ากัด) √ 46 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 46 √

คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด (TES) √ 46 √

คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 46 √

คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ 46 √

คุณปริญญา  ช้างสีทา มหาวิทยาลัยปทุมธานี √ 47 √

คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ 48 √

คุณชยานนท์  ชเลจร สผ. √ 48 √
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คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 49 √
คุณสนธ ิ คชวัฒน์ นักวิชาการ (ชมรมนักวิชาการสิง่แวดล้อมไทย) √ 49 √

คุณอนรรฆ  การพิศิษฎ์ ปตท. √ 49 √
คุณอธชิย ์ธรีภัทรสกุล ปตท. √ 49 √

คุณชุติมณฑน์ ภิรมยาภรณ์ ปตท. √ 49 √
คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ 49 √

คุณเยาวลักษณ์  ดีล้อม พนักงานบริษัทเอกชน √ 49 √
คุณวิชัย – √ 49 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 49 √
คุณสุภาวิณี  กฤษณาวัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด √ 49 √

คุณกุลกวี  สมการสมัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด √ 49 √
คุณจิรทีปต์  เตียพิริยะกิจ วิศวกรสิง่แวดล้อม √ 49 √

คุณปณิตา  พฤกษ์ไพโรจน์กุล บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากัด √ 49 √
คุณพีระพงษ์  ไตรรัตน์เสรีกิจ บริษัท สยามสเตบไิลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จ ากัด √ 49 √

คุณสิทธกิร  ภูร่ิยะพันธ์ พนักงานบริษัทเอกชน ฝ่ายผลิต √ 49 √
คุณธนาวดี  คูณทอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พนักงานรัฐวิสาหกิจ √ 49 √
คุณสิริวิมล  แสนราช พนักงานรัฐวิสาหกิจ (PTTPLC) √ 49 √
คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ 49 √
คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 49 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 49 √
คุณสามารถ  สุขมัน่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย √ 49 √

คุณสุพรรณวิภา  ศรีกระจิบ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จากัด √ 49 √
คุณกฤตพร  พราหมณ์แก้ว พนักงานเอกชน √ 49 √
คุณวรพงศ์  ตัง้อิทธพิลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ √ 50 √

คุณปริญญา  ช้างสีทา มหาวิทยาลัยปทุมธานี √ 50 √
คุณยทุธโรจน์  สุวรรณสุเมธ เอกชน √ 52 √
ดร. อุไรพรรณ วุฒิสิงห์ชัย กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน √ 52 √

คุณชยานนท์  ชเลจร สผ. √ 52 √
คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ 52 √
คุณชยานนท์  ชเลจร สผ. √ 53 √
คุณชยานนท์  ชเลจร สผ. √ 54 √

คุณวิชัย – √ 54 √
คุณปภากร  บวัพันธ์ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีมคอนซัลแตนท์ จากัด √ 55 √
คุณธนาวดี  คูณทอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พนักงานรัฐวิสาหกิจ √ 58 √
คุณสิริวิมล  แสนราช พนักงานรัฐวิสาหกิจ (PTTPLC) √ 58 √

คุณสุภาวิณี  กฤษณาวัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด √ 58 √
คุณกุลกวี  สมการสมัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จากัด √ 58 √

คุณจิรทีปต์  เตียพิริยะกิจ วิศวกรสิง่แวดล้อม √ 58 √
คุณปณิตา  พฤกษ์ไพโรจน์กุล บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากัด √ 58 √
คุณพีระพงษ์  ไตรรัตน์เสรีกิจ บริษัท สยามสเตบไิลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จ ากัด √ 58 √

คุณสิทธกิร  ภูร่ิยะพันธ์ พนักงานบริษัทเอกชน ฝ่ายผลิต √ 58 √
ดร. อุไรพรรณ วุฒิสิงห์ชัย กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน √ 58 √
คุณอนรรฆ การพิศิษฎ์ ปตท. √ 58 √

คุณชุติมณฑน์ ภิรมยาภรณ์ บมจ.ปตท. √ 58 √
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 58 √

คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ 58 √
คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 58 √
คุณสามารถ  สุขมัน่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย √ 58 √

กกร. คณะกรรมการอ านวยการด้านกฎหมาย กกร. √ 58 √
คุณชยานนท์  ชเลจร สผ. √ 60 √

คุณวิชัย – √ 61 √
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คุณวิชุดา ทิพยส์ุนาวี (ตัวแทน กลุม่ ปตท.) √ 62 √

คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ 63 √

คุณสนธ ิ คชวัฒน์ ชมรมนักวิชาการสิง่แวดล้อมไทย √ 63 √

คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 65 √

คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ 65 √

คุณวิชุดา ทิพยส์ุนาวี (ตัวแทน กลุม่ ปตท.) √ 65 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 72 √

คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 72 √

คุณสุภาวิณี  กฤษณาวัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด √ 72 √

คุณกุลกวี  สมการสมัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด √ 72 √

คุณจิรทีปต์  เตียพิริยะกิจ วิศวกรสิง่แวดล้อม √ 72 √

คุณปณิตา  พฤกษ์ไพโรจน์กุล บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากัด √ 72 √

คุณพีระพงษ์  ไตรรัตน์เสรีกิจ บริษัท สยามสเตบไิลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จ ากัด √ 72 √

คุณสิทธกิร  ภูร่ิยะพันธ์ พนักงานบริษัทเอกชน ฝ่ายผลิต √ 72 √

คุณสนธ ิ คชวัฒน์ ชมรมนักวิชาการสิง่แวดล้อมไทย √ 72 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 72 √

คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ 72 √

คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 72 √
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ผู้ให้ความคิดเห็น ต าแหน่ง/หน่วยงาน

กล
ุม่ป

ระ
ชา

ชน
ทั่ว

ไป

พนั
กง

าน
/ล

ูกจ
้าง

ภา
คเ

อก
ชน

นัก
วิช

กา
ร/

อา
จา

รย
์

กล
ุม่ผู้

ปร
ะก

อบ
กา

ร/
ภา

คเ
อก

ชน

เจ
้าห

น้า
ที่ข

อง
รัฐ

/ห
น่ว

ยง
าน

ขอ
งร

ัฐ

อง
ค์ก

ร 
NG

O/
อง

ค์ก
รเอ

กช
นไ

ม่แ
สว

งห
าผ

ลก
 าไ

ร

เห
็นด

้วย

ไม
่เห

็นด
้วย

มา
ตร

า

คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 77 √

คุณสมศักดิ ์ พลายมาต สานักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 8 √ 77 √

คุณวรพงศ์  ตัง้อิทธพิลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ √ 78 √

คุณสมนึก  เมธาวศิน ข้าราชการบ านาญ (กระทรวงศึกษาธกิาร) √ 79 √

คุณวรพงศ์  ตัง้อิทธพิลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ √ 80 √

คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 85 √

คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ 85 √

คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 85 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 85 √

กกร. คณะกรรมการอ านวยการด้านกฎหมาย กกร. √ 85 √

คุณเยาวลักษณ์  ดีล้อม พนักงานบริษัทเอกชน √ 85 √

คุณสมศักดิ ์ พลายมาต ส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 8 √ 85 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 89 √
คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ 89 √
คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 89 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 90 √
คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ 90 √
คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 90 √

กกร. คณะกรรมการอ านวยการด้านกฎหมาย กกร. √ 91 √
คุณสุภาวิณี  กฤษณาวัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด √ 91 √

คุณกุลกวี  สมการสมัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด √ 91 √
คุณจิรทีปต์  เตียพิริยะกิจ วิศวกรสิง่แวดล้อม √ 91 √

คุณปณิตา  พฤกษ์ไพโรจน์กุล บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากัด √ 91 √
คุณพีระพงษ์  ไตรรัตน์เสรีกิจ บริษัท สยามสเตบไิลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จ ากัด √ 91 √

คุณสิทธกิร  ภูร่ิยะพันธ์ พนักงานบริษัทเอกชน ฝ่ายผลิต √ 91 √
คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ 91 √
คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 91 √
คุณนิกร พรหมคต บริษัท จิตารมยแ์อสเสท จากัด √ 91 √

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ 91 √
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คุณกิตติ  กิตติคุณพงศ์ บริษัทเอกชน √ 92 √

คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย √ 94 √

คุณณัติกาญจน์  สูติพันธว์ิหาร นักวิชาการภาคประชาชน √ 94 √

คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ 98 √

ดร. อุไรพรรณ วุฒิสิงห์ชัย กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน √ 98 √

คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ 98 √

คุณสุพรรณวิภา  ศรีกระจิบ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด √ 101 √

คุณสมศักดิ ์ พลายมาต ส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 8 √ 113 √

คุณวิชุดา ทิพยส์ุนาวี (ตัวแทน กลุม่ ปตท.) √

 อั
ตร

าค่
าธ

รร
มเ

นีย
ม

√

คุณมนัสดา  ชูเทศะ พนักงานบริษัทเอกชน √ √
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม √ √

คุณโศรยา  เพียรชอบ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเ่ซอร์วิช จ ากัด √ √
คุณณัติกาญจน์  สูติพันธว์ิหาร นักวิชาการภาคประชาชน √ √

สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... หน้า ๑ 

 

ประเด็นข้อคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ ข้อคดัค้าน  
ต่อรา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

หลักการและเหตผุล 

- - - 
 

บทนยิาม (มาตรา 4)  

4 สอท.      ค าว่า “สิ่งแวดล้อม” ควรเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารง
ชีพของประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของธรรมชาติ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนิยามของสิ่งแวดล้อมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฯ  
 

4 ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

     ค าว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ควรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพของประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของธรรมชาติ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนิยามของสิ่งแวดล้อมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฯ 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์               
สูติพันธ์วิหาร 

    ค าว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ควรเพ่ิมค าว่า “และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ”ทั้งนี้ เสนอให้ ควรเอาตามค านิยามเดิมซึ่งละเอียดดีกว่า 
ครอบคลุมกว่า ดังนี้ “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่าดุลยภาพ
ของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และ 
สิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน
และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 
 

4 ภาคเอกชน 
คุณสุพรรณวิภา           

ศรีกระจิบ 

     ค าว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ควรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพของประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของธรรมชาติ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนิยามของสิ่งแวดล้อมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ที่ควรปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ด ารงสืบไป ตามที่ระบุในหมวด ๔ มิใช่เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเพียงอย่างเดียว  
 
 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๒ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ค าว่า “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ควรเพ่ิมถ้อยค าเป็นดังนี้ 
“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ า อากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ดิน ตะกอนดิน และ
สิ่งแวดล้อมเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

4 ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

      ค าว่า “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ในเรื่องของดิน และ
ตะกอนดิน มีความเป็นไปได้ที่จะมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือ
เฝ้าระวังหรือควบคุมค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของตะกอนดินเสนอให้ 
สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานดินในการเฝ้าระวัง หรือควบคุมค่าของ
ตะกอนดินแทน 
     นอกจากนี้ในปัจจุบัน การก าหนดมาตรฐานดิน ก็แบ่งเป็น 2 แบบ 
คือค่ามาตรฐาน และค่าความเสี่ยงในการที่โรงงานจะท าให้เกิดปัญหา 
ดังนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องออกเป็นมาตรฐานใหม่ เรื่องตะกอนดินเฉพาะ 
 
 

4 สอท.      ค าว่า “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ควรใช้เกณฑ์มาตรฐานดิน
ในการเฝ้าระวังหรือควบคุมค่าของตะกอนดินเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
ในปัจจุบันการก าหนดมาตรฐานดิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่ 
     (1) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม 
     (2) ค่ ามาตรฐานคุณภาพดินที่ ใช้ประโยชน์ เ พ่ือการ อ่ืน
นอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ดังนั้นจึงไม่มีความ
จ าเป็นในการต้องออกเป็นมาตรฐานใหม่เรื่องตะกอนดินโดยเฉพาะ 
 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

   ค าว่า “มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด” ควรเพ่ิม
ถ้อยค าเป็นดังนี้ “มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด” 
หมายความว่า ค่ามาตรฐานซึ่งก าหนดเพ่ือควบคุมการระบายหรือ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนจากแหล่งก าเนิด
มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
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มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

4 สอท./ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา              
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 
 

   ค าว่า “เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ” ควรระบุ ให้ครอบคลุม 
ถึงเจ้าของบ้านเรือน (ให้ชัดเจนมากข้ึน)ด้วย เพ่ือให้สามารถออก
กฎหมายควบคุมการวางท่อระบายน้ าทิ้ง การจัดการขยะให้ถูก
สุขลักษณะได้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหามลพิษจากบ้านเรือน 
ไม่ได้รับการควบคุมดูแลจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

      ค าว่า “ของเสีย” ควรแก้ไขเป็นดังนี้  
     “ของเสีย” หมายความว่า ขยะ สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย  
มลสาร หรือวัตถุอันตราย หรือวัตถุใด ๆ ที่ถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่ง
เหล่านั้น ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  
     เนื่องจากเดิมมีระบุไว้ ก็ควรระบุให้ชัดเจนเลยเนื่องจากสิ่งที่ระบุนี้
เชื่อมโยงกับ กฎหมายลูกอย่างอ่ืน และหน่วยงานหลายกระทรวง เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ที่บังคับใช้
ไปแล้ว หากเขียนออกอาจมีปัญหาในการตีความกันภายหลัง   
 

4 ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 
 

     ค าว่า “ของเสียอันตราย” ควรก าหนดนิยามให้ชัดเจนไว้ในเนื้อหา
ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ อีกทั้งควรมีความสอดคล้องกับกฎหมาย
ฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้อยู่ก่อนแล้ว 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ค าว่า “น้ าเสีย” ควรแก้ไขเป็นดังนี้  
    “น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว 
รวมทั้ งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ ในของเหลว นั้นหรือ 
น้ าที่มีการปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ค าว่า “อากาศเสีย” ควรแก้ไขเป็นดังนี้  
     “อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็น 
ไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มี
สภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ หรือ
อากาศที่มีการปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

    ควรก าหนดให้มีค าว่า "วัตถุ อันตราย" หมายความว่า วัตถุ 
ระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุ 
มีพิษวัตถุที่ท าให้ เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี  วัตถุที่ก่อให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด 
การระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ควรก าหนดให้ มี ค า ว่ า  “ เหตุ ร าคาญ” หมายความว่ า  
เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ควรก าหนดให้มีค าว่า “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า 
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ควรก าหนดให้มีค าว่า “อาคาร” หมายความว่า อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

    ควรก าหนดให้มีค าว่า  “ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรือ ตามกฎหมายว่าด้วยเรือ
ไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศของเดิม 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     แก้ไขค าว่า “ผู้ควบคุม” เป็นดังนี้  
     “ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท าการควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ การบ ารุงรักษา หรือด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับ
ระบบบ าบัดของเสียหรือก าจัดของเสียหรือมลพิษ รวมทั้งใช้การ
จัดการของเสียหรือมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใดที่ เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษจัดให้มีขึ้นซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
จัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใด
ด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง (ของเดิมใส่เข้ามาใหม่) 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

    แก้ไขค าว่า “ผู้รับจ้างให้บริการ” เป็นดังนี้ 
    “ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัด น้ าเสียหรือก าจัดของเสีย หรือน้ าเสีย
จัดการมลพิษ”?? หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๕ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     แก้ไขค าว่า “เขตอนุรักษ”์ เป็นดังนี้ 
     “เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขต
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่าง
อ่ืน เพ่ือสงวนหรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     แก้ไขค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เป็นดังนี้ 
     “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” หมายความว่า 
กระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงการหรือกิจการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ หรือคุณภาพชีวิต เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาจัดท าเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

4 ประชาชน 
คุณวิชัย 

     ค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” แก้ไขเป็น 
     “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวน
การศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงการหรือกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย หรือคุณภาพชีวิต หรือความเป็นอยู่ของประชาชน  เพ่ือ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา
จัดท าเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ควรก าหนดให้มีค าว่า การประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์
(SEA) การใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเ คราะห์ 
ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนา
นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา 
(sectoral based) หรือในเชิงพ้ืนที่ (area  based) ที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการ
ตัดสินใจ เพ่ือให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ SEA จะเป็นการด าเนินการก่อนถึง
ขั้นตอนการพัฒนา โดยสามารถชาวยชี้ว่า นโยบาย แผน แผนงาน 
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และโครงการขนาดใหญ่ ลักษณะใดเหมาะสมกับพื้นที่และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน และช่วยบ่งชี้ เรื่ องหรือในประเด็นที่ต้องให้
ความส าคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการด้วย 
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

 

     ควรก าหนดให้มีค าว่า “ชุมชน” ให้หมายความถึง ชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
 

4 ประชาชน 
คุณสมนึก  เมธาวศิน 

     ค าว่า “องค์กรชุมชน”  ให้ใช้ค านิยามว่า “องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม”แทน  
 

4 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณวรพงศ์  

ตั้งอิทธิพลากร 
 

     ควรน าองค์การบริหารส่วนต าบลออกจากพระราชบัญญัติ 
เนื่องจากจะมีการยุบ อบต. เหลือเพียง อบจ. และเทศบาล 
 

5 สอท./ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

 

     อ านาจและหน้ าที่ ในส่ วนของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ 
คือส่วนใดบ้าง สามารถใช้บังคับให้กระทรวงอ่ืนด้วยได้หรือไม่ ควรมี
การก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน รวมถึงการประสานระหว่างกระทรวง
หรือหน่วยงานต่างกระทรวง เนื่องจากปัญหาสิ่ งแวดล้อมไม่มี 
ขอบเขต ควรมีกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการหรือมี 
ความชัดเจน 
 

5 (ตัวแทน กลุ่ม ปตท.) 
คุณวิชุดา ทิพย์สุนาวี 

     ตามที่ ระบุ ว่ า  “ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจแต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นหรือ 
ลดค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืน หรือออกประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการนี้ ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม จะ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันได้โดยค านึงถึง ขนาด 
ลักษณะ หรือประเภทของโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” นั้น  
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๗ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

     ควรก าหนดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก าหนดให้ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยค านึงสภาพ
เศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งกันกับต่างประเทศในระดับ
อุตสาหกรรมด้วย 
 

5 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ขอเพิ่มเติมถ้อยค าในร่างมาตรา 5 วรรคสาม เป็นดังนี้  
     “มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตน 
   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
อ านาจแต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับ
ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ไม่ เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน 
หรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้    
       ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม จะก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันได้โดยค านึงถึงขนาด ลักษณะ หรือ
ประเภทของโครงการหรือกิจการที่ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
     กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 
 
 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     เห็นควรปรับหลักการของพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นกฎหมายกลาง
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
ในพระราชบัญญัตินี้เป็นแนวทางข้ันต่ าส าหรับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติ ตาม
กฎหมายในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ โดยเสนอให้
เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็นอีกมาตราหนึ่งในหมวด ๑ บททั่วไป 
     “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิดมลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติเพ่ือ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ สิทธิในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใด
ก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ และกฎหมายนั้นมีมาตรฐาน 
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หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือ
แนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ด าเนินการไปตาม
กฎหมายเฉพาะนั้น 
     กรณีมีเหตุสงสัยว่ากฎหมายใดมีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือแนว
ปฏิบั ติ ที่ มี ม าตรฐานต่ ากว่ าที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติ นี้  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยโดยอาศัยหลัก
วิชาการ กฎเกณฑ์ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน และ
จะต้องค านึงถึงสิทธิของประชาชนในการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีอย่างสมดุลและยั่งยืน และความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง” 
 

 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     ควรน าความเดิม มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กลับมาทั้งมาตรา 
ดังนี้ 
    “เพ่ือประโยชน์ ในการร่วมกันส่ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) การได้รับข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูล
หรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิ
ในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 (2) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ  
ในกรณีท่ีได้รับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจาย
ของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใด
ที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (3) การเรียกร้องกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงาน 
ในกรณีที่ ได้ พบเห็ นการกระท าใดๆอันเป็ นการละเมิ ดหรื อ 
ฝ่ าฝื นกฎหมายเกี่ ยวกั บการควบคุ มมลพิษหรื อการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (4) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นบัญญัติไว้ 
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 (5) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด” 
 

 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     เมื่อเปรียบเทียบกับร่างมาตรา 9 แล้ว เห็นว่า ความเดิมในมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เขียนดีกว่าและรอบคอบกว่า ดังนี้ 
     “มาตรา 7 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้องค์กรเอกชนซึ่งมี 
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือ กฎหมายต่างประเทศ 
ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง 
หรือมุ่งค้าหาก าไรจาการประกอบกิจกรรมดังกล่าวมีสิทธิขอจด
ทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 

 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์            
สูติพันธ์วิหาร 

     เห็นว่า ให้น าความเดิมในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 3 5  
มาเปรียบเทียบกับร่างมาตรา 10 ดังนี้ 
     มาตรา 8 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้วอาจ
ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
     (1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     (2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสาร เพ่ือสร้าง
จิตส านึกของสาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     (3) การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือ
กิจกรรมเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่นั้น 
     (4) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 
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     (5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหล 
หรือแพร่กระจายของมลพิษรวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้อง
ต่อศาล เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่
ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วยในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้
จดทะเบียนประสบปัญหา หรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งและร้องของให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจสั่ งให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม หรือสั่งให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกต่อไป คณะกรรมการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่
ได้จดทะเบียนแล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อผู้แทน
ภาคเอกชน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได ้
     (6) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ในกรณีที่
องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วด าเนินการโดยก่อความวุ่นวาย
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้ 
 

๘ (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรเปลี่ยนจากข้ึนทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๗ เป็นขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๗ ทั้งนี้ เป็นข้อแก้ไขเล็กน้อยอาจเกิดจากการ
เชื่อมโยงผิดพลาด ซึ่งจะท าให้เกิดการตีความผิดได้ 
 

๑๑ (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     อ้างถึงการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๗ ผิดพลาดเช่นเดียวกับ
มาตรา ๘ เป็นข้อแก้ไขเล็กน้อยอาจเกิดจากการเชื่อมโยงผิดพลาด 
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 ประชาชน 
คุณสมนึก  เมธาวศิน 

     เห็นว่ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมมีปัญหามาก  
คนไทยต้องร่วมมือกันปกป้อง คุ้มครอง และอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง  
ในโอกาสปฏิรูปประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (8) ก าหนดให้ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่
ร่ วมมื อและสนับสนุนการอนุ รั กษ์  และคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพฯ และมาตรา 57 
(2) ก าหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหาร จัดการ  
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ด าเนินการ และได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วย ตามที่
กฎหมายบัญญัติจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ก าหนดให้มี “องค์การเอกชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม” ตามร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมฯ มาตรา 9 
 

 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์             
สูติพันธ์วิหาร 

     ขอให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้  เป็นอีกมาตราหนึ่ง  “เพ่ือเป็น 
การป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตราย
จากภาวะมลพิษตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกัน
และจัดท าแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า” 
 

๑๒ (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     กรณีเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ 
     - การสั่งการเพ่ือระงับเหตุจากนายกรัฐมนตรีหรือมอบอ านาจ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีการก าหนดว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนใด
เพ่ือระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติได้หากไม่
มีการตั้ งงบฉุกเฉินในกรณีนี้  ขอเสนอให้ ใช้ เงินจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส ารองจ่ายในการระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว แล้วไป
เรียกเก็บจากผู้ก่อให้เกิดเหตุดังกล่าวภายหลัง 
     - เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะมลพิษ ที่ผ่านเหตุการณ์
มลพิษที่เกิดขึ้นจะมีหลายภาคส่วนรวมถึงจิตอาสาที่พร้อมจะเข้าช่วย
ภาครัฐในการบรรเทาเหตุ แต่เหตุฉุกเฉินจากภาวะมลพิษเป็น
ภยันตรายที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการบรรเทาเหตุ การก าหนดเขต
ปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหา การก าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้า
พ้ืนที่ การก าหนดมาตราแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจาย 
การก าหนดมาตรการฟ้ืนฟู สิ่งเหล่านี้ควรบัญญัติไว้ในมาตรานี้ เพ่ือ
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เป็นแนวทางให้ผู้มีอ านาจระงับเหตุตัดสินใจในการก าหนดมาตรการ
ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
 

12 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณวรพงศ์               

ตั้งอิทธิพลากร 

     ควรให้รัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อ านาจควบคุม ระงับ ยับยั้งความ
เสียหาย เนื่องจากกรณีเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง การสั่งการจึงต้อง
รวดเร็วฉับไวไม่ควรให้เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี 
 

12 (ตัวแทน กลุ่ม ปตท.) 
คุณวิชุดา  ทิพย์สุนาวี 

     “เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันอันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจาก
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษฯ ให้
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด รวมทั้ง
บุคคลที่ได้รับหรืออาจได้รับอันตราย หรือความเสียหาย กระท า หรือ
ร่วมกันกระท าการใดๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ บรรเทาผล
จากอันตรายและความเสียหายฯ”  
      ขอเสนอให้เพิ่มข้อความ “โดยหากบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
ได้ใช้งบประมาณหรือทรัพยากรใดๆ เพ่ือการกระท าดังกล่าวผู้สั่งการ
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บุคคลนั้ นได้ รับค่ าชดเชยค่าใช้จ่ าย 
ในงบประมาณ หรือทรัพยากรนั้น จากผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ  
แต่หากไม่ทราบผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ ผู้สั่งการพจะต้องจัดให้มีการ
ชดเชยให้กับบุคคลที่ได้รับค าสั่งดังกล่าวและได้ใช้งบประมาณ หรือ
ทรัพยากรของตนเองในการนั้น” 
 

หมวด 2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ(มาตรา 13 ถึง 20) 

๑๓ (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรตรวจสอบรูปแบบ เหตุผลและความจ าเป็นตาม แนวทางการ
จัดท าและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ ๔.๕ กรณีที่ต้องมีระบบ
คณะกรรมการในกฎหมาย 
 

13 กกร./ภาคเอกชน 7 ราย 
- คุณสุภาวิณี            
กฤษณาวัฒนา 
- คุณกุลกวี               
สมการสมัย 
- คุณจิรทีปต์               
เตียพิริยะกิจ 

    ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้ “ประธานคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน” เป็นกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายฉบับต่างๆ 
ควรก าหนดให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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- คุณปณิตา               
พฤกษ์ไพโรจน์กุล 
- คุณพีระพงษ์              
ไตรรัตน์เสรีกิจ 
- คุณสิทธิกร               
ภู่ริยะพันธ์ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 
 

13 สอท./ภาคเอกชน 1 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
 

     องค์ประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอเพ่ิม
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 
 
 

13 ภาคเอกชน 
คุณสุพรรณวิภา          

ศรีกระจิบ 

     การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ควรเพ่ิมเติมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจาก
องค์กรภาคเอกชนด้วย  
 

14 ประชาชน 
คุณวิชัย  

     การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ให้พิจารณาโดยกระบวนการสรรหาจากผู้ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญหรือมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

16 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์             
สูติพันธ์วิหาร 

     ขอให้เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ดังนี้ 
     (1) ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และภูมิภาค 
     (2) ก าหนดให้มีการประเมินผลระดับยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ
ภูมิภาค 
     (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตามาตรา 55 
 

16 (12) ประชาชน 
คุณวิชัย 

     ติดตามและประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  
และแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๑๔ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

16 (13)  ประชาชน 
คุณวิชัย 

    ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ และเสนอรายงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่ งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

หมวด 3 กองทนุสิง่แวดลอ้ม (มาตรา 21 ถึง 38) 

21 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารกองทุนเป็นผู้ด าเนินกิจการของกองทุน แต่
ไม่ปรากฏบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนว่าใครเป็นผู้ตั้ง 
ประธานกรรมการหรืออ านาจของคณะกรรมการ จะมีก็เพียงมาตรา 
๓๖ ซึ่งให้คณะกรรมการกองทุนมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐ
เป็นผู้บริหารกองทุนในส่วนที่จะให้กู้ แต่การบริหารในส่วนอ่ืนไม่มี
ก าหนดไว้ (เช่น การเป็นกรรมการและเลขานุการกองทุน)    
 

23 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณวรพงศ์                     

ตั้งอิทธิพลากร 

     เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถ
น าไปใช้เพ่ือควบคุม ระงับยับยั้งความเสียหายตามมาตรา 12 เป็นกรณี
ฉุกเฉินได้ โดยให้ไปฟ้องเรียกคืนในภายหลัง 
 

28 ข้าราชการ 
คุณชยานนท์  ชเลจร 

 

     อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในข้อ 2 
เปลี่ยนจากพิจารณาเงินกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการตาม "มาตรา 25" 
เป็น "มาตรา 23" เพ่ือให้สอดคล้อง 
 

หมวด 4 การคุม้ครองสิง่แวดล้อม 

สว่นที ่1 มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (มาตรา 39) 

๓๙ (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     - ควรก าหนดมาตรฐานให้แตกต่างกันตามสภาพสิ่งแวดล้อม 
ในแต่ละพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน  
     - ควรมีบทบัญญัติเพ่ือก าหนดให้มีทบทวนมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดไว้แล้วให้เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
อย่างน้อยทุกห้าปี 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๑๕ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

39 
(5)  

ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

     เสนอให้สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานดิน ในการเฝ้าระวัง หรือ
ควบคุมค่าของตะกอนดินแทน โดยในปัจจุบัน การก าหนดมาตรฐานดิน 
แบ่งเป็น 2 แบบ คือค่ามาตรฐาน และค่าความเสี่ยงในการที่โรงงานจะ
ท าให้เกิดปัญหา ดังนั้น อาจไม่จ าเป็นต้องออกเป็นมาตรฐานใหม่ เรื่อง
ตะกอนดินเฉพาะ 
 

39 
(5)  

สอท.      ควรให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดิน ควบคุมค่ามาตรฐานคุณภาพ
ของตะกอนดินเป็นค่ามาตรฐานเดียวกันซึ่ งในปัจจุบันการก าหนด
มาตรฐานดิน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้
ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมและค่ามาตรฐานคุณภาพ
ดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรมควบคุมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการ
ออกเป็นมาตรฐานใหม่เรื่องตะกอนดินโดยเฉพาะ 
 

สว่นที ่2 การวางแผนจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (มาตรา 40 ถึง 44) 

- - - 
 

สว่นที ่3 เขตคุม้ครองสิง่แวดล้อม (มาตรา 45 ถึง 48) 

44 และ 
45 

นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณสนธิ  คชวัฒน์ 

     เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดให้ประชาชน องค์กร
ต่างๆ มีสิทธิที่ เสนอพ้ืนที่ใดควรจะต้องถูกคุ้มครอง และก าหนด 
ให้มีหน่วยตรวจสอบประเมินผลโดยเฉพาะ มีบทลงโทษที่ชัดเจนและ
รุนแรงกว่าพ้ืนที่ทั่วไป 
     กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด การท าอีไอเอส าหรับโครงการบาง
ประเภทในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต้องรับฟังความเห็นจากประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเข้มงวด หากในพ้ืนที่มีการกระท าที่ขัดกับ
ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองให้มีบทลงโทษท้องถิ่นที่ชัดเจน มีอีกหลาย
ประเด็นที่ควรจะต้องปรับปรุงแต่ต้องใช้วิธีน าเสนอจะครอบคลุมกว่า 
 

45 ประชาชน 
คุณวิชัย 

     การคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่ เขตอนุรักษ์และเขตคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ก าหนดขึ้นตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติตาม 
มาตรา 40 และตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๑๖ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

46 ภาคเอกชน  
คุณสุพรรณวิภา                 

ศรีกระจิบ 

     การก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการออกกฎกระทรวง เป็นการก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่เนื่องจากจะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใน
รายละเอียดของกฎกระทรวงที่จะออก รวมถึงมีความคิดเห็น
หลากหลายไม่สามารถออกกฎกระทรวงให้ตอบความต้องการของ
ทุกคนได้ ดังนั้น ควรก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวงแทน 
 

46 
และ 
48 

สอท./ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

     ในการประกาศให้พ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จะต้องมี
การเปิดให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการก าหนด 
ก่อนที่จะท าการประกาศด้วย 
 
 

46  
และ  
48 

ประชาชน 
คุณสมนึก  เมธาวศิน 

     ขอเพ่ิมเติมค าว่า “องค์การเอกด้านสิ่งแวดล้อม”ลงในวรรคสอง
ของร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 46 เป็นดังนี้ “ก่อนการออก
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องเปิดโอกาสให้องค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนพ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการออกกฎกระทรวง” 
 

47 
(3) 

นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณปริญญา  ช้างสีทา 

     ไม่ ควรอนุญาตให้ มี การด าเนิ นการโครงการในเขตพ้ืนที่ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือถ้าจะเปิดโอกาสให้มีได้ ควรก าหนดว่าต้อง
เป็ นโครงการที่ จะก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมทาง 
ด้านบวกมากกว่าทางด้านลบ 
 

48 ข้าราชการ 
คุณชยานนท์  ชเลจร 

     เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
     (1) ควรรวมถึงพ้ืนที่ที่เคยประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ไปแล้ว แต่ยังพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการฟ้ืนฟูอย่าง
เต็มที่  
     (2) เพ่ิมพ้ืนที่ที่ได้มีการประกาศเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ตามอนุสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่อนุรักษ์ดังกล่าวที่คาดว่าจะมี
แนวโน้มได้รับการคุกคาม 
 
 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๑๗ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

สว่นที ่4 การจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (มาตรา 49 ถึง 61) 

49  (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
เห็นว่า 
     (1) การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควร
บัญญัติให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๕๘ 
     (2) การติดตามตรวจสอบมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงการรายงานจากเจ้าของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติหากมีการรายงานเท็จก็ไม่สามารถทราบ
ข้อเท็จจริงได้  
     (3) ทั้งนี้ปัญหาเดิมที่ยังคงอยู่คือหากเงื่อนไขที่ก าหนดใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่อยู่ในอ านาจของ
กฎหมายให้อนุญาต เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ให้อนุญาตประกอบ
กิจการก็ไม่สามารถใช้อ านาจใดบังคับให้ท าตามเงื่อนไขในรายงานได้ 
(มีเพียงการก าหนดเป็นเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาตซึ่งจะมีผลก็
ต่อเมื่อใบอนุญาตขาดอายุเท่านั้น ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในรายงานอาจท าให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา) 
 

49 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณสนธิ  คชวัฒน์ 

     ส่วนที่ 4 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยัง
เป็นฉบับโบราณที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนที่โครงการตั้ง ควร
เปลี่ยนวิธีคิดท้ังหมด  
     - ควรเสนอให้มีเรื่อง SEA  
     - ควรน าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  พ.ศ. .... (ฉบับคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม) ไปพิจารณาปรับปรุงซึ่งจะทันสมัยมากกว่าฉบับ ทส. 
โดยเฉพาะเรื่อง EHIA  
 

49 ภาคเอกชน 3 ราย 
- คุณอนรรฆ                 
การพิศิษฎ์ 
- คุณชุติมณฑน์                 
ภิรมยาภรณ์ 
- คุณอธิชย์              
ธีรภัทรสกุล 

     การก าหนดให้โครงการต้องท า EIA ใหม่ทั้งหมดเมื่อมีการต่ออายุ
ใบอนุญาต ซึ่ งเป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการขออนุญาต ในกรณี 
ที่ไม่ได้เป็นการด าเนินโครงการใหม่ ประกอบกับโครงการไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบตามที่ถูกก าหนดไว้ หน่วยงานผู้อนุมัติ /อนุญาต รวมถึง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นระยะอยู่แล้ว  



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๑๘ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

     อย่ างไรก็ดี  หากเห็นว่ า การด าเนินโครงการอาจมีผลต่อ
สภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถก าหนดให้มีการทบทวน
มาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอน 
ต่ออายุใบอนุญาตหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดแทนการท ารายงานใหม่
ทั้งฉบับได้  
 

49 ประชาชน 
คุณสมนึก  เมธาวศิน 

     ขอเพ่ิมเติมค าว่า “องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” ในวรรคสาม
ของร่างมาตรา 49 เป็นดังนี้ “การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
วรรคสอง อาจก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของ
โครงการ โดยต้องก าหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
 

49 ภาคเอกชน 
คุณเยาวลักษณ์  ดีล้อม 

     เสนอทบทวนยกเลิกเงื่อนไขให้มีการจัดท ารายงาน EIA/EHIA  
ในการขอต่ออนุญาต เนื่องจากกระบวนการจัดท า EIA/EHIA ใช้
เวลาค่อนข้างนาน อาจจะมากกว่า 1 ปี และการต่อใบอนุญาตต้อง
ด าเนินการทุก 5 ปี ท าให้เจ้าของโครงการต้องมีภาระในการจัดท า 
EIA/EHIA เกือบทุกๆ 3 ปี และหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใน
ระหว่างช่วงดังกล่าว ก็จะท าให้ต้องจัดท ารายงาน EIA/EHIA ใน
ระยะเวลาที่เร็วขึ้น  
 

49 ประชาชน 
คุณวิชัย 

     การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคสอง อาจก าหนดให้
แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของโครงการ และต้องมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุกๆ 5 ปี โดยต้อง
ก าหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียด้วย 
 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๑๙ 

 

มาตรา 
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ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

49 
วรรคสี่ 

สอท./ภาคเอกชน 6 ราย 
- คุณสุภาวิณี              
กฤษณาวัฒนา 
- คุณกุลกวี              
สมการสมัย 
- คุณปณิตา            
พฤกษ์ไพโรจน์กุล 
- คุณพีระพงษ์             
ไตรรัตน์เสรีกิจ 
- คุณสิทธิกร              
ภู่ริยะพันธ์ 

     การก าหนดการให้โครงการหรือกิจการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้ง
ฉบับเมื่อมีการต่ออายุใบอนุญาต หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามท่ีก าหนดในร่างพระราชบัญญัติ  
     เห็นควรตัดบทบัญญัติดังกล่าวออก เพราะไม่ได้ก าหนดกรอบ
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ให้โครงการประเภทใดต้องท ารายงานฯ 
ใหม่ รวมถึงกรอบระยะเวลาของโครงการที่ด าเนินการไปนานเท่าไร
แล้วจะให้มีการท ารายงานฯ ใหม่ท าให้เกิดความสับสนและความไม่
มั่นใจของผู้ที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานผู้
อนุญาตเห็นว่า การด าเนินโครงการอาจมีผลต่อสภาพแวดล้อมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถก าหนดให้มีการทบทวนมาตรการตาม
รายงานฯ ในขั้นตอนต่ออายุใบอนุญาตหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด
แทนการท ารายงานใหม่ทั้งฉบับได ้ 
     นอกจากนี้ การก าหนดประเภทโครงการตามข้างต้นควรท าอยู่
ในรูปกฎกระทรวงเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วย 
 

49 
วรรคสี่ 

ปตท. 
- คุณธนาวดี  คูณทอง 
- คุณสิริวิมล  แสนราช 

     มาตรา 49 วรรค 4 เสนอให้ตัดออกเนื่องจากมีการจัดท ารายงาน
ปฏิบัติตามมาตรการ (EIA Monitoring Report) ทุก 6 เดือนส่งให้ 
กับ สผ. และหน่วยอนุญาต เพ่ือใช้ประกอบการขอต่อใบอนุญาต 
อยู่แล้ว ซึ่งระบุอยู่ในมาตรา 60 ไว้แล้ว 
     หากมีความเห็นไม่ตัดออก เนื่องจากเหตุผลบางประการนั้นขอ 
เสนอให้เพ่ิม “...ในกรณีที่ เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะประกาศ...” 
 

 49 
วรรคสี่ 

ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

     เสนอให้ ตัดข้อความในวรรคสุดท้ายออก ดังนี้ “ในกรณีที่เห็น 
เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ 
ตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาต
ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมนั้น หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 
เนื่องจาก หากต้องมีการจัดท ารายงาน EIA ในการขอต่อใบอนุญาต 
ก่อให้เกิดข้อกังวลและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
     (1) กระบวนการ EIA ต้องใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน 
อาจจะมีผลกระทบกับการด าเนินธุ รกิจอย่ าง  ต่อเนื่ องของ



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๒๐ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการได้อีกทั้ง ยังมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมซึ่งไม่เป็นธรรมกับ
ผู้ประกอบการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายมาตลอด และยังอาจจะ
กระทบกับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนได้  
     (2) โดยปกติ EIA จะมีการทบทวนอยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว และ
เงื่อนไขต่างๆ ใน EIA ก็สามารถระบุไว้ในท้ายใบอนุญาต จึงไม่
จ าเป็นต้องมีการก าหนดให้โครงการหรือกิจการต้องท า EIA ในการ
ต่อใบอนุญาต ในการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งมีอายุ 1 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง 
ถ้าต้องมีการจัดท ารายงาน EIA เพ่ือขอเห็นชอบ ประกอบการ ขอ
อนุญาต สถานประกอบการจะหยุดชะงัก เนื่องจากระยะเวลาจัดท า
รายงาน EIA มีตั้งแต่ 6-12 เดือน ไม่นับเวลา ในการพิจารณา ซึ่งมี
ตั้งแต่ 4 เดือน จนเป็นรายปี ดังนั้น เห็นว่า ควรใช้รายงานการ
ติดตามตรวจสอบฯ ที่มีการน าส่งทุก 6 เดือน อยู่แล้ว ทดแทนการ
ท า EIA ใหม่  
 

49 
วรรคสี่ 

สอท./ภาคเอกชน 1 ราย 
คุณสามารถ  สุขมั่น 

     1. เสนอให้ตัดข้อความในวรรคสุดท้ายออก ดังนี้ “ในกรณี 
ที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้โครงการหรือ
กิจการ ตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจกรรมนั้น หรือภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด” เนื่องจาก หากต้องมีการจัดท ารายงาน EIA ใน
การขอต่อใบอนุญาต ก่อให้เกิดข้อกังวลและข้อเสนอแนะดังนี้ 
     (1.1) กระบวนการ EIA ต้องใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้าง
นาน อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบการได้อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมซึ่ งไม่เป็นธรรมกับ
ผู้ประกอบการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายมาตลอด และยังอาจจะ
กระทบกับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนได้ 
     (1.2) โดยปกติ EIA จะมีการทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการอยู่แล้วซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ใน EIA ก็สามารถ
ระบุไว้ในท้ายใบอนุญาต จึงไม่จ าเป็นต้องมีการก าหนดให้โครงการ
หรือกิจการต้องท า EIA ในการต่อใบอนุญาต 
     2. ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ซึ่งมีอายุ 1 ปี 
หรือ 5 ปี นั้น หากต้องมีการจัดท ารายงาน EIA เพ่ือขอความ
เห็นชอบ ประกอบการขออนุญาตจะท าให้การด าเนินงานของสถาน



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๒๑ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

ประกอบการหยุดชะงัก เนื่องจากระยะเวลาในการจัดท ารายงาน 
EIA ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน ซึ่งยังไม่นับรวมเวลาใน
ขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 4 เดือน
จนถึง 1 ปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ควรใช้รายงาน Monitoring ที่มี
การจัดท าและน าส่งทุก 6 เดือนอยู่แล้วมาประกอบการขออนุญาตก็
ไดไ้ม่จ าเป็นต้องมีการจัดท ารายงาน EIA ฉบับใหม ่
 

49 
วรรคสี่ 

ภาคเอกชน 
คุณสุพรรณวิภา               

ศรีกระจิบ 

     การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือต่อ
ใบอนุญาตนั้น เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากระยะเวลา 
ในการจัดท ารายงานและพิจารณาเห็นชอบแต่ละครั้งยาวนาน ตั้งแต่
ปีครึ่งถึงสองปี ขณะที่การต่อใบอนุญาตท าทุกๆ ๕ ปี คือ เมื่อได้รับ
อนุมัติต่อใบอนุญาต ก็ต้องเตรียมท ารายงานใหม่ฯ  เพ่ือต่อ
ใบอนุญาตรอบต่อไปแล้ว ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนิน
โครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากไม่มีการเพ่ิมก าลังการผลิตหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ติดตั้งระบบ
บ าบัดใหม่ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น อีกทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการสามารถตรวจสอบได้
จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้  
 

49 
วรรคสี่ 

ภาคเอกชน 
คุณกฤตพร             

พราหมณ์แก้ว 

     ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้
โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
การขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
     1. ใจความส่วนนี้ควรชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์ให้ทุกโครงการ
ตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการ หรือ บางโครงการตามวรรคหนึ่ง ที่
ต้องด าเนินการ"  
     2. ควรมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมอย่างมากในการพิจารณา
การด าเนินการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ ส าหรับกรณี
การต่ออายุใบอนุญาตนั้น เนื่องจากการท าประชาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นมีความอ่อนไหวสูง หากไม่ผ่านแล้วกิจการจะ
ด าเนินการต่ออย่างไร หยุดผลิต เลิกโครงการ?" หรือหากมี



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๒๒ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลาในการด าเนินการยืดเยื้อทางกิจการจะต้องด าเนินการ
อย่างไร หยุดผลิต? 
 

50 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณวรพงศ์            

ตั้งอิทธิพลากร  
 

     ควรตัดทิ้งทั้งมาตรา เนื่องจากเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งในการ
ยกเว้ นโครงการหรือกิจการในท านองเดี ยวกันเ พียงเพราะ 
มีโครงการอ่ืนที่ได้รับอนุมัติแล้วที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน เนื่องจาก  
ค าว่าโครงการหรือกิจการในท านองเดียวกันมีความหมายกว้างมาก 
โดยในรายละเอียดการด าเนินการ การออกแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้
อาจต่างกัน และก่อให้เกิดผลกระทบได้ต่างๆ กันไป และยังสร้างความ
เหลื่อมล้ าในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ 
 

50 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณปริญญา  ช้างสีทา 

 
 

 

     การจัดท าโครงการขนาดและประเภทเดียวกับโครงการที่ 
ได้รับอนุมัติแล้วในพ้ืนที่เดิม ควรจะต้องท าการประเมินผลกระทบใหม่ 
เนื่องจากภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึนอาจส่งผลต่อชุมชนแม้ว่าจะ
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้แล้วก็ตาม 

52 ประชาชน 
คุณยุทธโรจน์             
สุวรรณสุเมธ 

     การก าหนดถ้อยค าต่อไปนี้ “...อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับด าเนินการ
ตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ . . .”  เข้าข่ ายเป็น
การล๊อคสเปค หรือไม่ 
 

52 ข้าราชการ 
ดร. อุไรพรรณ           

วุฒิสิงห์ชัย 

     การบัญญัติข้อยกเว้นใหม่ระหว่างรอการพิจารณารายงาน EIA 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการ
ห รื อ กิ จ ก า ร  ด้ า น ก า ร ค ม น า ค ม ข น ส่ ง  ก า ร ช ล ป ร ะท า น  
การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย หรือความมั่นคง 
ทางพลังงาน ในระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น  
อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อน
ได้  แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้ รับ
ด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไม่ได้นั้นหลักกฎหมายนี้ไม่น่าจะ
เหมาะสมด้วยเหตุผลตามที่ระบุไว้ว่าในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ของโครงการดังกล่าว ซึ่งควรจะบัญญัติในลักษณะเป็นข้อห้ามมิให้



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๒๓ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

เริ่มก่อสร้างหรือด าเนินโครงการจนกว่ารายงาน EIA ผ่านความ
เห็นชอบจาก ครม. ตามที่กฎหมายก าหนด แทนข้อห้ามไม่ให้
หน่วยงานภาครัฐจะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชน
ผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไม่ได้นั้นซึ่งควรให้ภาครัฐ
ด าเนินการในส่วนนี้ได้ แต่ต้องระบุในสัญญาไว้ให้ชัดเจนว่า ทั้งนี้ใน
การเริ่มด าเนินโครงการจะต้องรอให้รายงาน EIA ผ่านการอนุมัติ
ก่อนตามที่กฎหมายก าหนด 
 

52 ข้าราชการ 
คุณชยานนท์  ชเลจร 

     (1) ควรเพ่ิมโครงการนิคมอุตสาหกรรม อยู่ในกลุ่มโครงการที่มี
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  
     (2) โครงการประเภทความมั่นคงทางพลังงาน ควรมีการแยกให้
ชัดเจน (เช่น ท่อก๊าซ ส ารวจผลิตปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า) 
 

52 ประชาชน 
คุณสมนึก  เมธาวศิน 

     ขอแสดงความคิดเห็นต่อ ค าสั่ง คสช ที่ 9/2559 ที่บัญญัติใน 
ร่างมาตรา 52 วรรค 4 สรุปได้ว่า"ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการ หรือกิจการด้านคมนาคมขนส่ง
การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย  
หรือ ความมั่นคงทางพลังงาน ในระหว่างที่รอผลการพิจารณา 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือกิจการ
นั้น อาจเสนอคณะรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ด าเนินการ 
ไปพลางก่อนได้... " นั้นมีความคิดเห็นดังนี้  
     1. มาตรา 52 วรรค 1 วรรค 2 และวรรค 3 พร้อมทั้งมาตรา
อ่ืนที่อ้างถึงมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่คณะรัฐมนตรีจะใช้ใน
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วไม่จ าเป็นต้องมี มาตรา 
52 วรรค 4  
     2. มาตรา 52 วรรค 4 น่าจะเข้าข่ายละเมิดรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 มาตรา 58 ที่ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมฯ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนก่อน เพ่ือน าผลมาประกอบในการพิจารณาด าเนินการ 
หรืออนุญาต นอกจากนี้ยังอาจจะละเมิดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา  
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มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

77 วรรค 2 ที่ก าหนดว่า "ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ..."  
     3. หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาฯ ไป ประชาชนอาจรวมตัว
กันเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยชี้ขาดทันทีว่า กฎหมายฉบับนี้
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  
     ตามความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรตัดมาตรา 52 
วรรค 4 ดังกล่าวข้างต้นออกจากกฎหมายฉบับนี้ 
 

53 และ 
54 

ข้าราชการ 
คุณชยานนท์  ชเลจร 

     (1) การก าหนดวันในการพิจารณาควรระบุให้ชัดว่า วันท าการ 
เนื่ อ งจากการนับวั นที่ ร ะบุ ไ ว้ ในร่ า งพระราชบัญญัติ  ร วม
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล  
     (2) ควรก าหนดให้ระยะเวลาในการแก้ไขรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่เจ้าของโครงการ
ได้รับแจ้งมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ 
 

54 ประชาชน 
คุณวิชัย 

     ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้ว
เสร็ จภายในก าหนดเวลาดั งกล่ าว ให้ ถื อว่ าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 
 

55 ภาคเอกชน 
คุณปภากร  บวัพันธ ์

     เห็นด้วย ตามที่ก าหนดไว้ว่า "มาตรา 55 ห้ามมิให้โครงการ 
หรือกิจการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ก่อสร้างหรือด าเนินการ
โดยไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาด 
ของโครงการหรือกิจการจนเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เว้นแต่ผู้ขออนุญาตดัดแปลง  
หรือ เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการ 
จะได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่
ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบาย 
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และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เพ่ือไม่ให้มีโครงการ 
ที่ด าเนินการหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง แต่หาก
ผู้ขออนุญาตดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของ
โครงการหรือกิจการ มีการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก็จะท าให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
 

58 ปตท. 
- คุณธนาวดี  คูณทอง 
- คุณสิริวิมล  แสนราช 

 

     เสนอให้เพ่ิมข้อความท้ายมาตรา 58 ดังนี้ “...หากพ้นระยะเวลา 
ที่ก าหนด โครงการสามารถปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นสภาพการณ์ปัจจุบัน น าเสนอต่อส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา” 
 

58 ภาคเอกชน 6 ราย 
- คุณสุภาวิณี   
กฤษณาวัฒนา 
- คุณกุลกวี                
สมการสมัย 
- คุณจิรทีปต์               
เตียพิริยะกิจ 
- คุณปณิตา              
พฤกษ์ไพโรจน์กุล 
- คุณพีระพงษ์          
ไตรรัตน์เสรีกิจ 
- คุณสิทธิกร                    
ภู่ริยะพันธ์ 

     ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้รายงานฯ ที่ ได้ รับความ
เห็นชอบแล้ว น าไปใช้เสนอประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มี
หนังสือแจ้งความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการนั้น  
ไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติดังกล่าว เพราะหากข้อเท็จจริงโครงการ
หรือกิจกรรมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้อมูล/รายละเอียดใน
รายงานฯ ควรจะยังใช้ได้อยู่ อย่างไรก็ดี หากเห็นว่า รายงาน
ดังกล่าวจะไม่เป็นปัจจุบันในด้านมาตรการดูแลรักษาและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจก าหนดให้เป็นการทบทวนมาตรการ 
ตามรายงานฯ แทนการต้องจัดท ารายงานฯ ใหม่ทั้งฉบับ 
 

58 ข้าราชการ 
ดร. อุไรพรรณ                 
วุฒิสิงห์ชัย 

     การก าหนดอายุรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไว้ ๕ ปี 
โดยก าหนดให้รายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  (กก.วล) หรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) สามารถน าไปใช้เพ่ือเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตตามกฎหมายได้ เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของ กก.วล. หรือความเห็นชอบของ 
คชก. แล้วแต่กรณี” ควรก าหนดรายงาน EIA ให้มีอายุ ๕ ปี นับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบตามที่กฎหมายก าหนด และต้องมีการ
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ทบทวนข้อมูลรายงาน EIA และปรับมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมทุก ๕ ปี ส าหรับโครงการระยาว 
๑๐ ปีขึ้นไป และส าหรับรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วก็ควร
ก าหนดให้มีอายุ ๑ ปี ในการน าไปขอใบอนุญาตด าเนินโครงการ  
ซึ่งการก าหนดอายุไว้ ๕ ปี ตามร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่น่าจะเหมาะสม 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมไปแล้ว 
ท าให้มาตรการต่างๆ อาจจะไม่เหมาะสม 
 

58 ปตท. 
- คุณอนรรฆ การพิศิษฎ์ 
- คุณชุติมณฑน์              
ภิรมยาภรณ ์

     การก าหนดให้รายงาน EIA มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี นับแต่ 
วันที่  สผ. ได้มีหนั งสือแจ้ งความเห็นชอบนั้ น มีความเห็นว่ า  
หากโครงการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคงให้รายงาน EIA  
มีผลบังคับใช้อยู่  หากหน่วยงานผู้อนุมัติ /อนุญาต เห็นว่าข้อมูล 
หรือรายงานหรือเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ /อนุญาต  
ไม่ถูกต้องหรือผิดไปจากข้อเท็จจริง หน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาตสามารถ
ปฏิเสธข้อมูล รายงานฯ และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาต ที่ไม่ถูกต้องนั้น หรือพิจารณาไม่อนุมัติ/อนุญาตได้ อย่างไรก็ดี 
หากเห็นว่ารายงานดังกล่าวจะไม่เป็นปัจจุบันในด้านมาตรการดูแล
รักษาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจก าหนดให้เป็นการทบทวน
มาตรการตามรายงาน EIA แทนการจัดท ารายงานใหม่ทั้งฉบับ 
 

58 สอท./ภาคเอกชน 3 ราย 
- คุณโศรยา  เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชเูทศะ 
- คุณสามารถ  สุขมั่น 

     1. การก าหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ สผ. ได้มีหนังสือแจ้ง 
ความเห็นชอบนั้น มีความเห็นว่า หากโครงการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ยังคงให้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีผลบังคับใช้อยู่ได้ 
อย่างไรก็ดี หากเห็นว่า รายงานดังกล่าวจะไม่เป็นปัจจุบันในด้าน
มาตรการดูแลรักษาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจก าหนดให้เป็น
การทบทวนมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แทนการต้องจัดท ารายงานใหม่ทั้งฉบับ 
     2. เหตุผลของการก าหนดอายุ EIA เป็นมุมทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน ถ้าไม่มีการด าเนินโครงการ ควรจะ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ แต่การก าหนดอายุไม่ใช่ค าตอบ
ที่ดีที่สุด เพราะบางโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงหรือจ าเป็นต้องน าเข้า การให้เวลาเพียง 5 ปี อาจ
ไม่เพียงพอ ควรจะทบทวน ท าการเปลี่ยนแปลง EIA เฉพาะส่วนที่
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามระยะเวลาเท่านั้น ซึ่งสามารถก าหนดได้
จากการให้โครงการ ท า Timeline ในการจะด าเนินโครงการมาเพ่ือ
ทราบ ถ้าจะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ก็ให้ท าหนังสือเข้าไปชี้แจง 
สผ. และหน่วยงานอนุญาต 
 

58 กกร.      ไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติดังกล่าว เพราะหากข้อเท็จจริงโครงการ
หรือกิจกรรมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้อมูล/รายละเอียดใน
รายงานฯ ควรจะยังใช้ได้อยู่ อย่างไรก็ดี หากเห็นว่ารายงานดังกล่าว
จะไม่เป็นปัจจุบันในด้านมาตรการดูแลรักษาและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อาจก าหนดให้เป็นการทบทวนมาตรการตามรายงานฯ 
แทนการต้องจัดท ารายงานฯ  ใหม่ทั้งฉบับ 
 

60 ข้าราชการ 
คุณชยานนท์  ชเลจร 

     ควรเพ่ิมการใช้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็น
เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือการขยายโครงการ  
 

 ข้าราชการ 
คุณชยานนท์  ชเลจร 

     (1) ควรเพ่ิมเติมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
มาใช้ในกระบวนการตัดสินใจด าเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือ 
มีผลกระทบในวงกว้าง หรือมีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  
     (2) เนื่องจากมีโครงการ/กิจการบางประเภทได้มีการกระจาย
ภารกิจไปให้จังหวัดพิจารณา ท าให้เกิดความล่าช้าในการแจ้งผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของ สผ. ดังนั้น ควรให้อ านาจจังหวัดในการ
ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ พร้อม 
แจ้งให้ สผ. รับทราบผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ เพ่ือ
ความสะดวกในการติดตามตรวจสอบโครงการ  
     (3) เพ่ิมเติมบทบาทของ ทสจ. ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 

61 ประชาชน 
คุณวิชัย 

     ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับเบี้ยประชุมตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ให้ยกเลิกข้อความต่อไปนี้  
    "ให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
ได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา การก าหนดอัตราเบี้ย
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ประชุมตามวรรคหนึ่งและค่าตอบแทนตามวรรคสอง อาจก าหนดให้
แตกต่างกันโดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของโครงการหรือ
กิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม" 
 

หมวด 5 การควบคมุมลพิษ 

สว่นที ่1 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ (มาตรา 62 ถึง 64) 

62 (ตัวแทน กลุ่ม ปตท.) 
คุณวิชุดา ทิพย์สุนาวี 

     ขอให้ เ พ่ิมผู้ แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย เป็น
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ โดยต าแหน่ง เนื่องจากการก าหนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย รัฐบาลจึงควรให้โอกาสให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมทีส่วนร่วมในการก าหนดค่ามาตรฐานที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
 
 

63 ประชาชน 
คุณสมนึก  เมธาวศิน 

     ขอเพ่ิมเติมค าว่า “องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” ลงในวรรค
ท้ายของร่างมาตรา 63 เป็นดังนี้ “การจัดท าแผนปฏิบัติการตาม 
(1) ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน...” 
 
 

สว่นที ่2 การควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนดิ (มาตรา 65 ถึง 67) 

65 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณสนธิ  คชวัฒน์ 

     ควรก าหนดให้ เจ้ าของแหล่ งก า เนิ ดมลพิษต้องจัด ให้มี 
ผู้ควบคุมระบบประจ าโดยผ่านการอบรมและการขึ้นทะเบียนกับ
กรมควบคุมมลพิษ 
 

   65 (ตัวแทน กลุ่ม ปตท.) 
คุณวิชุดา ทิพย์สุนาวี 

     การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม (1)  
จะต้องค านึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
ในประเทศไทย ที่ เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากการก าหนดมาตรฐาน 
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เข้มงวดจนเกินไปจะท าให้ภาคอุตสาหกรรม 
ของไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๒๙ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

๖๕ (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     เป็นการก าหนดเพ่ือแก้ปัญหาการก าหนดมาตรฐานและการ 
ประกาศแหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมในอดีตที่ต้องท าประกาศ 
คู่กัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการประกาศใช้กฎหมายกรณีที่
ต้องการประกาศมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดให้
ประชาชนรับรู้ ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กับแหล่งก าเนิดมลพิษอย่าง
เคร่งครัดภายหลังควรมีบทบัญญัติว่า “การก าหนดประเภทของ
แหล่งก าเนิดมลพิษที่ตาม (๒) (๓) (๔) (๕) จะก าหนดพร้อมกับการ
ก าหนดมาตรฐาน ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดหรือภายหลังการ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม (๑) ก็ได้” เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความสับสนว่าจะต้องออกประกาศพร้อมกันในคราวเดียว 
     ปัญหาหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการซึ่งถูกประกาศให้
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมแต่ในกฎหมายของหน่วยงาน
ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หรือไม่มี
หน้าที่ทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ท าการส่งเสริมเท่านั้น ดังนั้น 
จึงควรมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้หน่วยงานดังกล่าวน าอ านาจจาก
กฎหมายนี้ไปใช้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนได้  
     โดยควรบัญญัติดังนี้  “กรณีที่ส่วนราชการซึ่ งมีหน้าที่ก ากับ 
ดูแลกิจการซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม 
ตามมาตรา ๖๕ (๒) แต่ไม่มีกฎหมายให้อ านาจในการก ากับดูแล
แหล่งก าเนิดมลพิษตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด ให้ส่วนราชการนั้น 
ใช้อ านาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในการก ากับดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษของ 
ส่วนราชการนั้น” 
 
 

65 ประชาชน 
คุณสมนึก  เมธาวศิน 

    ขอเพ่ิมเติมค าว่า “องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” ในวรรคสาม 
ของร่างมาตรา 65 เป็นดังนี้ “การก าหนดมาตรฐานควบคุม 
มลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม (1) จะต้องนึกถึงความเป็นไปได้ 
ในเชิงเศรษฐกิจ... รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานด้วย” 
 
 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๓๐ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรเพ่ิมเติมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากแหล่งก าเนิด
มลพิษซึ่งมีกฎหมายอ่ืนควบคุม แต่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษมีอ านาจสั่งให้แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นปรับปรุง แก้ไข หยุดหรือ
ระงับกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จนกว่าเจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษจะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
แล้วให้รายงานต่อ กก.คพ. เพ่ือเสนอต่อ กก.วล. ต่อไป 
 

65 (ตัวแทน กลุ่ม ปตท.) 
คุณวิชุดา ทิพย์สุนาวี 

     การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม (1) 
จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
ขีดความสามารถในการแข่ งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ  
ที่ เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม 
ที่ เข้มงวดจนเกินไปจะท าให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 

สว่นที ่3 การควบคุมแหลง่ก าเนิดมลพษิ (มาตรา 68 ถึง 71) 

- - - 
 

 

สว่นที ่4 เขตควบคุมมลพษิ (มาตรา 72 ถึง 76) 

 สอท.      เห็นชอบในหลักการที่เพ่ิมแผนการควบคุมมลพิษและฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ดี เห็นว่าควร
เพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติสามารถยกเลิกเขตควบคุมมลพิษพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งได้ เมื่อ
พ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแผนตามที่กฎหมายก าหนด 
และได้มีการประเมินแล้วว่าพ้ืนที่ดังกล่าวคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลับสู่
สภาวะปกติแล้ว 
 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรมีบทบัญญัติเพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนมีส่วนร่วมในการ
เสนอข้อมูลและหลักฐานต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ว่าพ้ืนใดควรที่จะประกาศก าหนดเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๓๑ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรมีบทบัญญัติเพ่ือพิจารณาทบทวนเขตควบคุมมลพิษทุกๆ ๕ 
ปี เนื่องจากหากมีการด าเนินการตามแผนเพ่ือด าเนินการควบคุม 
ลด ขจัดมลพิษและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม บางพ้ืนที่อาจไม่มี
ความจ าเป็นที่จะเป็นเขตควบคุมมลพิษต่อไปก็ประกาศยกเลิก หรือ
หากมีความจ าเป็นก็ยังคงสภาพเขตควบคุมมลพิษไว้โดยอาจจะมี
มาตรการเพิ่มเติม 
 

 ภาคเอกชน 6 ราย 
- คุณสุภาวิณี   
กฤษณาวัฒนา 
- คุณกุลกวี             
สมการสมัย 
- คุณคุณจิรทีปต์            
เตียพิริยะกิจ 
- คุณปณิตา               
พฤกษ์ไพโรจน์กุล 
- คุณพีระพงษ์               
ไตรรัตน์เสรีกิจ 
- คุณสิทธิกร                
ภู่ริยะพันธ์ 

     เห็นว่าควรเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติสามารถยกเลิกเขตควบคุมมลพิษพ้ืนที่ใดพ้ืนที่
หนึ่งได้ เมื่อพ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแผนตามที่
กฎหมายก าหนด และได้มีการประเมินแล้วว่าพ้ืนที่ดังกล่าวคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาวะปกติแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณสนธิ  คชวัฒน์ 

     หากจัดท าแผนปฏิบัติแล้วภายใน 3 ปี ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้
คณะกรรมการควบคุมมลพิษลงไปด าเนินการแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้มีบทลงโทษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีชัดเจน 
 

72 สอท./ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                 
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

     เขตควบคุมมลพิษควรมีการก าหนดให้มีการขยายระยะเวลา
และการยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษได้เช่นเดียวกับเขต
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในมาตรา 46 เพ่ิมเติม  
     และในวรรคสอง ควรมีการก าหนดให้มีการทบทวน/ประเมิน
ประสิทธิผลของแผนควบคุมมลพิษรวมถึงการประเมินสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมเป็นระยะ หากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติแล้ว ควรพิจารณาให้มีการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษได้ 
 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๓๒ 

 

มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

สว่นที ่5 การตรวจสอบและควบคมุ (มาตรา 77 ถึง 84) 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุม เนื่องจาก พ.ร.บ.
ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๓๕  
ไม่มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติทางปกครองไว้ พนักงานเจ้าที่เมื่อเข้า
ตรวจสอบและต้องการบังคับใช้กฎหมายจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการ 
ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง การใช้วิธีการตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙มีขั้นตอนยุ่งยาก และ 
ระยะใช้เวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้ไม่ทันสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิด 
ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้จึงควรมีขั้นตอนการปฏิบัติทางปกครอง
โดยเฉพาะ เช่น การออกค าสั่งทางปกครอง การบังคับทางปกครอง 
อัตราค่าปรับรายวันและโทษทางปกครอง รวมถึงการอุทธรณ์ค าสั่งด้วย 
 
 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรเพ่ิมเติมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการช่วย
สอดส่องดูแลผู้กระท าผิดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด โดย
ก าหนดให้สามารถเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอันเป็นหลักฐานซึ่ง
แสดงถึงเหตุดังกล่าวต่ออธิบดีหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษใน
ท้องที่ เพ่ือด าเนินการออกค าสั่ง 
 
 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

      กรณีที่การใช้มาตรการทางปกครองไม่ว่าการออกค าสั่งปรับ
รายวัน มาตรการบังคับทางปกครอง แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมหรือมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวได้ (เช่น เจ้าของ
ยอมเสียค่าปรับรายวันทุกวันโดยไม่เปลี่ยนแปลงระบบบ าบัด เพราะ
การเปลี่ยนระบบบ าบัดเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า) เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษสามารถเสนอความเห็นเพ่ือเพิกถอนใบอนุญาตปลดปล่อยมลพิษ
จากแหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าว ไปยังหน่วยงานซึ่ งก ากับดูแล
แหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวให้ด าเนินการสั่งหยุด หรือปิดกิจการ 
 
 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 

     ควรก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษ เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และเป็นพนักงานปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธี
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คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ พิจารณาความอาญา เพ่ือแก้ปัญหาคดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น ในการเข้าเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดทาง
สิ่งแวดล้อม ให้ทันสถานการณ์และไม่ท าให้พยานหลักฐานเสียหาย 
(นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดหน้าที่
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมว่าเป็นของผู้ใด กระบวนการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
เริ่มต้นเมื่อใด มีขั้นตอนอย่างไร มีทั้งขั้นตอนการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
และการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ  
     (1) กระบวนการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจะเริ่มต้นเมื่อ “ตรวจพบหรือ
ได้รับการร้องเรียนว่ามีการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งหาก
ปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของประชาชน 
หรือท าให้ระบบนิเวศน์ในบริเวณดังกล่าวเสียหาย หรือไม่เหมาะสม
ที่จะใช้ประโยชน์ได้” จะต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษก่อน  
     (2) สามารถเริ่มด าเนินการได้แม้อยู่ระหว่างการด าเนินกิจการ
ของสถานประกอบการหรือเลิกประกอบกิจการแล้วก็ตาม  
     (3) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นผู้ก าหนดแผน มาตรการ 
ลดผลกระทบ และมาตรการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ชุมชน และระบบนิเวศน์ที่ได้รับผลกระทบ ตามหลัก
วิชาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยอาจก าหนดให้มีระยะเวลา
แตกต่างกันก็ได้  
     (4) เปิดโอกาส ให้ภาคส่วนต่างๆ เสนอข้อมูล หลักฐาน แสดง
ถึงเหตุว่าพ้ืนที่นั้นควรจะต้องด าเนินมาตรการฟ้ืนฟูแล้ว โดยเสนอ
หลักฐานต่ออธิบดีหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในท้องที่ เพ่ือให้
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสั่งให้ด าเนินมาตรการฟ้ืนฟู  
     (5) เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือเจ้าของกิจการซึ่งเป็น 
สาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เป็น 
ผู้ด าเนินมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการฟ้ืนฟูตามที่เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษก าหนด และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินมาตรการทั้งหมด แม้เจ้าของกิจการนั้นจะเลิกกิจการดังกล่าว
แล้วก็ตาม      
     (6) หากการด าเนินมาตรการฟ้ืนฟูโดยเจ้าของกิจการนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐที่อนุญาตให้มีการประกอบกิจการ
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ดังกล่าวต้องเข้ามาด าเนินการแทนเนื่องจากเจ้าของกิจการอาจไม่มี
ความรู้ความสามารถในการฟ้ืนฟู ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายก็ยังเป็นของเจ้าของ
กิจการ  
     (7) มีการรายงานความคืบหน้าการด าเนินมาตรการฟ้ืนฟูต่อ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างน้อยเดือน
ละครั้ งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษน าเสนอความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และเปิดเผยรายงานการด าเนินการ
ดังกล่าวให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบ  
 

77 ข้าราชการ 
คุณสมศักดิ์  พลายมาต 

     อ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในส่วนของการออก 
ค าสั่ งต่อผู้ รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ า เสีย หรือก าจัดของเสีย  
ผู้ควบคุมระบบหายไป มอบให้ใครด าเนินการแทนในส่วนนี้  
 

78 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณวรพงศ์                 

ตั้งอิทธิพลากร 

     ควรตัดข้อความใน วรรค 2 เนื่ องจากที่ ผ่ านมาท าให้การ 
ตรวจสอบและควบคุมของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นไปอย่าง 
ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจเพียงการ 
สั่งการให้แก้ไขระบบบ าบัดเท่านั้น จึงไม่มีอ านาจในการสั่งปิดโรงงาน 
หรือท าการใดที่กระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน จึงไม่มี 
ความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ให้ด าเนินการก่อน เนื่องจากท าให้การแก้ปัญหาล่าช้า และยังมีปัญหา
ในการตีความ “ระยะเวลาที่สมควร” ท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
 

79 ประชาชน 
คุณสมนึก  เมธาวศิน 

     ขอเพ่ิมเติมข้อความในร่างมาตรา 79 “การประสานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” เป็นดังนี้  “(3)  
ให้องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้วย” 
 

80 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณวรพงศ์                 

ตั้งอิทธิพลากร 

     ควรตัดออก เนื่องจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่ได้เป็น 
ผู้ออกใบอนุญาตด าเนินกิจการ จึงไม่ควรมีอ านาจในการสั่งระงับ
กิจการ นอกจากจะก าหนดให้แหล่งก าเนิดมลพิษต้องขอใบอนุญาต
การปลดปล่อยมลพิษจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เช่นเดียวกับใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาในด้านการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน โดยน าแบบอย่างกฎหมายของประเทศที่พัฒนา
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แล้วมาใช้ เนื่องจากปัจจุบันการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
เนื่องจากต้องรอคดีสิ้นสุด และไม่สามารถน าเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
มาใช้ได้ ท าให้การปนเปื้อนเพ่ิมขึ้น และแพร่กระจายไป สร้าง
ผลกระทบมากขึ้น และแก้ไขได้ยากข้ึน 
 

สว่นที ่6 คา่ธรรมเนยีมและบริการ (มาตรา 85 ถึง 88) 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ในส่วนนี้ควรปรับปรุงเป็นการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรการอ่ืนเข้าร่วมด้วยเช่น  
     - การวางประกันความเสี่ยงเพ่ือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดเฉพาะการประกอบกิจการซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ 
ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องวางหลักประกันความเสี่ยงเพ่ือความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพันธบัตร หรือเงินประกันความเสี่ยง 
หรือสัญญาค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งอนุญาตให้ประกอบกิจการนั้น เพ่ือประกันว่าจะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อผลกระทบ
ดังกล่าวอันเป็นผลจากการประกอบกิจการนั้น  
     - ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษนอกจากเจ้าของโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ต้องจ่ายแล้ว 
ควรก าหนดให้สามารถเรียกเก็บกับผู้ได้รับประโยชน์จากการก่อ
มลพิษด้วย เช่น ผู้น าเข้าสารเคมีที่จะก่อให้เกิดมลพิษตกค้าง หรือ 
ผู้ได้รับประโยชน์จากการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ตาม
หลัก BPP: Beneficial Pay Principle ผู้ได้รับประโยชน์จากการ 
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
 

85 ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

     ไม่เห็นด้วยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
ปีละ 10,000 บาท ต่อตันมลพิษ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้อง
ศึกษาในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ 
     การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ จะต้องไม่ท าให้เกิด
ภาระเกินความจ าเป็น และมีผลต่อความสามารถการแข่งขันทาง
การค้ าของประเทศ และควรเก็บ  แบบเหมาจ่ าย ส าหรับ
แหล่งก าเนิดมลพิษเล็ก และแบบเหมาจ่าย ผนวกกับปริมาณมลพิษ
ที่ ปลดปล่ อย  ส าหรับแหล่ งก า เนิ ดมลพิษใหญ่  ซึ่ งปั จจุบั น
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ผู้ประกอบการหลายอุตสาหกรรมได้จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนที่
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เช่น ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามหน่วยปริมาณการผลิตต่อปี 
และ สินค้าบางรายการ อาทิ เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
เครื่องปรับอากาศท่ีใช้ในรถยนต์ และแบตเตอรี่ เป็นสินค้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตบนหลักเกณฑ์เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 กรมสรรพสามิต ได้จัดเก็บ
ภาษีโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการ
จัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้กรมสรรพสามิตได้พิจารณาผลกระทบในด้านอ่ืนๆ 
ได้แก่อุตสาหกรรม ผู้บริโภค เกษตรกร และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ อีก
ด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการที่สินค้าประเภทดังกล่าวควรได้รับการ
ยกเว้นในการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดภาระ
ซ้ าซ้อนกับผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภคสินค้ายานยนต์ อันจะ
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการลดลง จน
เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้  
     การเก็บค่าธรรมเนียม ควรค านึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ การ 
ลงทุน และความเป็นธรรมของผู้ประกอบการด้วย ยกตัวอย่างเช่นถ้า
ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ โดยประกอบกิจการตาม
ข้อกฎหมายทุกอย่าง รวมถึงการควบคุมการก่อมลพิษ แต่ถ้าลูกค้า
ของผู้ประกอบการ น าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบน าไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง แล้วก่อให้เกิดมลพิษ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ไม่ควรถูกผลัก
ภาระให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
     การก าหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษควรจ ากัดเฉพาะ
ผู้ประกอบการ ที่มีปัญหา หรือ กรณีที่มีการปล่อยมลพิษเกินที่
ก าหนด เท่านั้น ไม่ควรหมายรวมผู้ประกอบการที่ด าเนินการตาม
ข้อก าหนด ในกรณีที่มีการปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น เกิน
ร้อยละ 80 ของเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม 
      

85 สอท.     การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ จะต้องไม่ท าให้ 
เกิดภาระเกินความจ าเป็น และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าของประเทศ ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้มีจ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน 
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ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เช่น ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามหน่วยปริมาณการผลิตต่อปี
ตามมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 เพ่ือชดเชยและอุดหนุนให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือเพ่ือให้ 
มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพ่ือส่งเสริมนโยบายในการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มี
ความรู้ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสินค้าบางรายการ อาทิเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในรถยนต์ และแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตบนหลักเกณฑ์เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ทางกรมสรรพสามิต ได้
จัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึง
เป็นการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยตรงอย่างชัดเจน อีกท้ังกรมสรรพสามิตได้พิจารณาผลกระทบใน
ด้านอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผู้บริโภค เกษตรกร และผู้มีส่วนได้เสีย
อ่ืนๆ อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการที่สินค้าประเภทดังกล่าวควร
ได้รับการยกเว้นในการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้
เกิดภาระซ้ าซ้อนกับผู้ประกอบการตลอดจนผู้บริโภคสินค้ายานยนต์ 
อันจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ลดลงจนเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้  
 

 กกร.      ไม่เห็นด้วย ที่จะก าหนดค่าธรรมเนียมการปลดปล่อยมลพิษ 
ปีละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตันมลพิษ เนื่องจากยังไม่มีความ 
ชัดเจนในรายละเอียดทั้งเรื่องประเภทโครงการหรือกิจกรรม และ
วิธีการและเงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียม รวมทั้งมีรายละเอียด 
ที่ต้ องศึกษาในเชิ งเทคนิคและเศรษฐศาสตร์  ซึ่ งแตกต่างกัน 
ตามประเภทมลพิษด้วย ประกอบกับผู้ประกอบการบางธุรกิจ 
มีการจ่ ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอ่ืนอยู่ แล้ ว เช่น ธุ รกิ จ 
การประกอบกิจการไฟฟ้าและพลังงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการก ากับ
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กิจการพลังงาน นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ควร 
ถู กน ามาใช้ เ พ่ื อประโยชน์ ในพ้ืนที่ ที่ ได้ รั บผลกระทบในการ 
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม แต่ตามร่างพระราชบัญญัติฯ  
ไม่ได้ก าหนดการจัดสรรและการน าไปใช้ไว้ชัดเจน  
     ทั้งนี้ เห็นควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมพร้อมกับการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวดของเจ้าหน้าที่มากกว่าการก าหนดค่าธรรมเนียม เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
 

85 ภาคเอกชน 
คุณเยาวลักษณ์  ดีล้อม 

     ควรระบุเพ่ิมให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาก าหนด 
ค่าเพดานการปล่อยมลพิษส าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องชา
ระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษที่ เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมนั้น และเสนอให้ระบุวัตถุประสงค์ในการน า
ค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 ข้าราชการ 
คุณสมศักดิ์  พลายมาต 

     เรื่องค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ขอตั้ งข้อสังเกตไว้ว่า  
ผู้ยกร่างมีเจตนาตัดเรื่องค่าปรับออกไปหรือไม่ เพราะไม่มีปรากฏ 
อยู่ในร่างนี้และมีเหตุผลอย่างไร 
 

 ภาคเอกชน 
 

     การเก็บค่าธรรมเนียม ควรค านึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ  
การลงทุน และความเป็นธรรมของผู้ประกอบการด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ โดยประกอบ
กิจการตามข้อกฎหมายทุกอย่าง รวมถึงการควบคุมการก่อมลพิษ 
แต่ถ้าลูกค้าของผู้ประกอบการน าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบน าไปใช้
อย่างไม่ถูกต้อง แล้วก่อให้เกิดมลพิษ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ไม่ควร
ถูกผลักภาระให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
 

 ภาคเอกชน      การก าหนดค่ าธรรมเนี ยมในการปล่ อยมลพิษควรจ ากั ด 
เฉพาะผู้ประกอบการ ที่มีปัญหา หรือ กรณีที่มีการปล่อยมลพิษ 
เกินที่ก าหนด เท่านั้น ไม่ควรหมายรวมผู้ประกอบการที่ด าเนินการตาม
ข้อก าหนด ในกรณีที่ มี การปล่ อยมลพิษเกินเกณฑ์ที่ ก าหนด  
เช่น เกินร้อยละ 80 ของเกณฑ์ 
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หมวด 6 มาตรการสง่เสรมิ (มาตรา 89 ถงึ 91) 

 กกร.      การเพ่ิมมาตรการส่งเสริมเป็นหลักการที่ดี อย่างไรก็ตาม  
ควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมตั้งแต่ระดับผู้ผลิตไปจนถึงระดับผู้บริโภค
ขั้นปลายด้วย โดยควรจะด าเนินมาตรการจูงใจในภาคส่วนต่างๆ  
ในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เพราะจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม  
     เห็นควรให้เพ่ิมมาตรการอ่ืนๆ เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อน
ภาษีเงินได้ และอากรขาเข้าเครื่องจักรส าหรับใช้ในโครงการดังกล่าว 
เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริโภคสนใจและใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ เห็นควรให้ร่างพระราชบัญญัติฯ 
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมี
มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีกระบวนการผลิตและผลิต
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน  
 

 ภาคเอกชน 6 ราย 
- คุณสุภาวิณี   
กฤษณาวัฒนา 
- คุณกุลกวี              
สมการสมัย 
- คุณจิรทีปต์                
เตียพิริยะกิจ 
- คุณปณิตา              
พฤกษ์ไพโรจน์กุล 
- คุณพีระพงษ์                        
ไตรรัตน์เสรีกิจ 
- คุณสิทธิกร                     
ภู่ริยะพันธ์ 

     การเพ่ิมมาตรการส่งเสริมเป็นหลักการที่ดี อย่างไรก็ตาม ควร
เพ่ิมมาตรการส่งเสริมตั้งแต่ระดับผู้ผลิตไปจนถึงระดับผู้บริโภคขั้น
ปลายด้วยโดยควรจะด าเนินมาตรการจูงใจในภาคส่วนต่างๆ  
ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เพราะจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เห็นควรให้เพ่ิมมาตรการ
อ่ืนๆ เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ และอากรขาเข้า
เครื่องจักรส าหรับใช้ในโครงการดังกล่าว เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการ
รวมทั้งผู้บริโภคสนใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
     นอกจากนี้ เห็นควรให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ส่งเสริมให้ผู้บริโภค
ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีกระบวนการผลิตและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ค่าธรรมเนียม ไม่เห็นด้วยที่จะก าหนด
ค่าธรรมเนียมการปลดปล่อยมลพิษปีละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตัน
มลพิษ เนื่องจาก ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดทั้งเรื่องประเภท
โครงการหรือกิจกรรม และวิธีการและเงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียม 
รวมทั้งมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์  
ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทมลพิษด้วย ประกอบกับผู้ประกอบการ
บางธุรกิจมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว เช่น ธุรกิจ
การประกอบกิจการไฟฟ้าและพลังงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ก ากับกิจการพลังงาน นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ควรถูก



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๔๐ 

 

มาตรา 
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ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบในการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้เห็นควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมพร้อมกับ
การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่มากกว่าการก าหนด
ค่าธรรมเนียมเพ่ือเป็นการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
 
 

89 และ 
90 

สอท./ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

     ควรมีมาตรการส่งเสริม/จูงใจให้มากขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิต 
ไปถึงผู้บริโภคขั้นปลายด้วย การปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยใน
แง่ของบริบทการบังคับใช้กฎหมาย ที่ควรจะด าเนินมาตรการจูงใจ
ในภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น และควรให้น้ าหนักมากกว่าการใช้มาตรการบังคับหรือ
บทลงโทษ เพราะหากการส่งเสริมใช้ได้ผล จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากเป็นการก าหนดให้ภาคส่วนต่างๆ มีมาตรการเชิงป้องกัน 
มากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุหรือหากมีการหลีกเลี่ยงการถูก
กฎหมายบังคับ ย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได ้
 
 

91 ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา                
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 

     เจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใด มีการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิบหรือกระบวนการในการ
ผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด มีสิทธิ
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ หรือได้รับเงิน
อุดหนุนในการด าเนินการจากกองทุนนอกเหนือจากการได้รับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนแล้ว  
     ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรมีการบูรณาการร่วมกันหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณา เพ่ิม “สิทธิในการยกเว้น/ลดหย่อนภาษี
เงินได้ และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร” 
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มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

91 สอท.      ควรมีการบู รณาการร่ วมกันกับหน่ วยงานอ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง 
ในการพิจารณา เพ่ิม “สิทธิในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ และ
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร” เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 

91 ภาคเอกชน 
คุณนิกร พรหมคต 

     คาดหวังว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้จะสร้างโอกาสและจูงใจ
มากกว่าอุปสรรคต่อนักลงทุน แต่ก็อยากเห็นมาตรา 91 บูรณาการเป็น
รูปธรรมเร็วๆ จากหลายหน่วยงาน รวมถึงการผลักดันผู้พัฒนาเข้าถึง
แหล่งทุน/กองทุนที่สนับสนุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
เป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีตลาดเกิดใหม่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 

หมวด 7 ความรบัผดิทางแพ่ง (มาตรา 92 ถงึ 94) 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     ควรเพ่ิมเติมหลักการเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษ Punitive 
Damage เข้าไปด้วย โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรเพ่ิม
ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือไม่  
 

 นักวิชาการ/อาจารย์ 
คุณณัติกาญจน์               
สูติพันธ์วิหาร 

     ควรน ามาตรา 91 ของพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาเพ่ิมเป็นอีกมาตราหนึ่ง 
ในหมวดนี้ ดังนี้ 
     “เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีระบบบ าบัด 
น้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามมาตรา 70 ผู้ใดลักลอบ ปล่อยทิ้ง
น้ าเสียหรือของเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด 
ของเสียรวมของทางราชการจะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตรา สี่เท่า
ของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียของตนตลอดเวลา ที่ด าเนินการเช่นว่านั้นและ 
มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากการปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียนั้น
ก่อให้ความช ารุดเสียหายหรือความบกพร่องแก่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการด้วยประการใดๆ” 
 

 (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย) 
คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ 

     การสงวนค าพิพากษาของศาลกรณีไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่าความ
เสียหายนั้นมีเพียงใด เนื่องจากความเสียหายบางกรณีเช่นความ
เสียหายทางร่างกายอาจจะไม่ส่งผล ณ ขณะที่เกิดเหตุหรือขณะ 
ที่ฟ้องร้องศาลสามารถสงวนการเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาภายใน
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มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา ๑๐ ปี หรือระยะเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น (ซึ่งกรณี
หลังอาจเกิน ๑๐ ปี ก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานทางวิชาการชี้ให้เห็น) 
 

92 ภาคเอกชน 
คุณกิตติ  กิตติคุณพงศ์ 

     แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้... เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามลพิษ  
เช่นว่านั้นเกิดจาก (1) เหตุสุดวิสัย (2) การสงคราม (3) การกระท า 
ตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (4) การกระท าหรือละ
เว้นการกระท าของผู้ซึ่งได้รับอันตรายหรือความเสียหาย เห็นว่า 
กรณีที่ เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายในข้อ (4) ที่บัญญัติแตกต่างจากมาตรา 96 
ตาม พ.ร.บ.เดิม โดยตัดค าว่า "หรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจาย
ของมลพิษนั้น" ออกไปนั้น ไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของแหล่งก าเนิดซึ่ง
มิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษ จึงควรก าหนดไว้เช่นเดิม คือ "(4) การ
กระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความ
เสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ 
โดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น" จะเป็น
ธรรมมากกว่าและชัดเจนอยู่แล้ว  
     หมายเหตุ มาตรา 96 แหล่งก าเนิดมลพิษใด ...เว้นแต่จะพิสูจน์ 
ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก (1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม (2) 
การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (3) การกระท า
หรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง 
หรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการ
รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 
 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ (มาตรา 95 ถงึ 113) 

๙๘ ข้าราชการ 
ดร. อุไรพรรณ              

วุฒิสิงห์ชัย 

     การก าหนดบทลงโทษขึ้นใหม่ กรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของ 
มาตรา ๔๙ ว่าด้วยเรื่องการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้มีโทษปรับในวงเงินที่ค่อนข้างสูง (ปรับไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท หากยังก่อสร้าง
หรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในระหว่างการพิจารณารายงาน EIA) 
ซึ่งถือเป็นหลักการที่ดี แต่อาจจะท าให้เกิดปัญหาในการตีความของ 
ข้อกฎหมายในประเด็น “การก่อสร้างหรือด าเนินโครงการก่อนเสนอ
รายงาน EIA ตามมาตรา ๔๙” ว่าการเริ่มด าเนินการใดบ้างที่จะ 
เข้าข่ายเป็นการก่อสร้างหรือด าเนินโครงการ อาทิ การเข้าไปส ารวจ
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มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

เตรียมพ้ืนที่โครงการในระยะเริ่มแรก หรือ การก่อสร้างส านักงาน  
ที่พักชั่วคราว หรือห้องสุขาในพื้นที่โครงการ หรือ การเข้าไปถางหญ้า
หรือเก็บขยะในพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น จะเข้าข่ายเป็นการก่อสร้าง 
หรือด าเนินโครงการหรือไม่ ควรบัญญัติข้อกฎหมายนี้ให้มีความชัดเจน
ว่า การก่อสร้างหรือการด าเนินโครงการ ให้หมายถึง การด าเนินการ
ประเภทใดบ้าง 
 

98 ภาคเอกชน 2 ราย 
- คุณโศรยา               
เพียรชอบ 
- คุณมนัสดา  ชูเทศะ 
 
 

     ขอให้ตัดมาตรานี้ออก  
 
 

101 ภาคเอกชน 
คุณสุพรรณวิภา            

ศรีกระจิบ 

     การก าหนดโทษส าหรับผู้ไม่จัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษ หรือไม่จัดท ารายงานการระบายหรือปล่อยมลพิษ 
หรือจัดท าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฯ ปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท การลงโทษ ควรพิจารณาจากความจงใจไม่
กระท าตามกฎหมายด้วย ซึ่งอาจมีสาเหตุจากกฎหมายที่มีความไม่
ชัดเจน หรือติดขัดด้วยเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ การ
ระบุบทลงโทษโดยไม่ค านึงถึงเจตนาจะท าให้เป็นปัญหาในการบังคับ
ใช้ อัตราค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุม ไม่ควรมีการเรียก
เก็บ เนื่องจากผู้ควบคุมที่ไม่ได้รับจ้าง มีภาระผู้พันทางกฎหมายที่
ต้องดูแลระบบ และไม่มีเงินได้พิเศษเหมือนผู้ควบคุมที่รับจ้าง
ให้บริการ 
 
 

113 ข้าราชการ 
คุณสมศักดิ์  พลายมาต 

     บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับ..(ไมไ่ด้ก าหนดโทษปรับ)..หรือจ าคุกไม่
เกินสองปี... 
 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 114 ถึง มาตรา 121) 

- - - 
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มาตรา 
หนว่ยงาน/ 

ผูใ้ห้ข้อคดิเหน็ 
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

อัตราคา่ธรรมเนยีม 

 (ตัวแทน กลุ่ม ปตท.) 
คุณวิชุดา ทิพย์สุนาวี 

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ควบคุม ปีละ 5,000 บาท นั้น ควร 
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอัตราต่อคนต่อประเภทพิษหรือไม่ซึ่ งหาก  
1 บุคคลมีใบอนุญาตฯ ทั้ง 3 ประเภท จะมีค่าใช้จ่ายปีละ 15,000 
บาทต่อคน ซึ่งเป็นภาระที่มากเกินไป และจะท าให้ผู้ประกอบการ 
ก าจัดจ านวนผู้ควบคุมฯ ให้น้อยลงแทนที่จะสนับสนุนให้มีผู้ควบคุมฯ 
หลายอัตรา เพ่ือให้มีผู้ควบคุมฯ ได้ตลอดเวลาในกรณีที่มีพนักงาน 
ลาป่วย เป็นต้น และจ านวนผู้ควบคุมฯ ประเภทบุคคลที่ขออนุญาต 
ก็จะน้อยลงตามไปด้วย (ตามร่างกฎกระทรวงผู้ควบคุมระบบบ าบัด 
น้ าเสีย และผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. ....) 
 
 

 (ตัวแทน กลุ่ม ปตท.) 
คุณวิชุดา ทิพย์สุนาวี 

     การก าหนด อัตราค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ ปีละ 10,000 
บาทต่อตันมลพิษ นั้นควรมีกฎกระทรวงหรือประกาศออกมาก าหนด
หลักเกณฑ์และรายละเอียด ตามมาตรา 5 โดยไม่ควรคิดในอัตราที่ 
เท่าเทียมกันหมดทุกด้านทุกพารามิเตอร์ ควรก าหนดรายละเอียด 
อัตราค่าธรรมเนียมแต่ละด้าน (มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ  
กากของเสียฯ) แต่ละพารามเิตอร์ในอัตราที่แตกต่างกัน 
 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ภาคเอกชน 
การออกกฎหมายลูกเรื่องต่างๆ ควรมีการออกคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคู่มือ

ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมาย 
2. นักวิชาการ/อาจารย์อิสระ 
2.1 เนื้อหาหลายส่วนและเป็นส่วนส าคัญที่อยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เขียนได้ดีกว่า และมีเนื้อหาหลายส่วนมีความจ าเป็นต้องน าเนื้อหาส่วนที่
ส าคัญและดีดี ของพระราชบัญญัติเดิมกลับมาเติมในร่างนี้ เพ่ือความครอบคลุมประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่าง
ครอบคลุมในประเด็นสิ่งแวดล้อม (นิยามค าส าคัญ ไม่มี ดังนี้เนื้อหาที่ส าคัญในตัวบทกฎหมายรายมาตราจึง
หายไปด้วย) 

2.2 ร่างพระราชบัญญัตินี้ควรเชื่อมกับยุทธศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือความสอดคล้องกัน 

2.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องน าไปสู่การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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2.4 ในการเขียนหลักการของกฎหมายในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ ต้องหารือกันในเชิงหลักการ และน ากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องมาดูเชื่อมโยงกัน 
พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ร.บ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่สอดคล้อง (หลักการใหญ่ยังคง 
เป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างหน่วยงานที่ศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม) 

2.5 ควรมีคณะกรรมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ที่เกิดจากกระบวนการสรรหา 
จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และควรมีหลักการดึงภาคที่มีส่วนร่วมเข้ามาเป็นตัวแทน (ที่มี
ความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดใด) เข้าร่วมใน
การพิจารณา ซึ่งจะเป็นตัวแทนในแต่ระดับ จากทุกภาคส่วน ซึ่งออกแบบในร่างฯ นี้ ยังไม่ตอบโจทย์ 
จ าเป็นต้องจัดโครงสร้างใหม่ กลไกการติดตามจ าเป็นต้องมีองค์กรในการตรวจติดตาม กระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) ยังไม่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
จ าเป็นต้องมีแนวทางใหม่ในการจัดการ 

2.6 ตัวแทนขององค์กรชุมชน ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจติดตาม เพ่ือให้เกิดตามหลักธรร
มาภิบาลกระบวนการด าเนินของรัฐควรต้องมีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ยังไม่มีบทบัญญัติในส่วนนี้ 

2.7 เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดความเชื่อโยงและปฏิบัติตามเนื้อหารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยอย่างมาก 

2.8 บทลงโทษ ยังไม่สอดคล้องหรือท าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้องมีบทลงโทษเพ่ือให้เกิด
การป้องกันการวางหลักประกันความเสี่ยง ควรมีเพ่ิมเติมหากเกิดเหตุแล้วบทลงโทษควรมีมากกว่าส่วนที่เกิด
ความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชน 

2.9 ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการอย่างไร ต้องมีการวาง
หลักการและเชื่อมโยงกันให้ได้ 

2.10 การตัดมาตรา 6 ของเดิมออก เป็นการตัดสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการรับรู้และ
ตรวจสอบอย่างสิ้นเชิง ซ่ึงไม่ตรงและสอดคล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐต้องปฏิบัติ (หน้าที่สิทธิ ที่
เป็นหน้าที่ของรัฐ ในรัฐธรรมนูญฯ ได้ระบุ แต่เมื่อกฎหมายในเชิงปฏิบัติกลับถูกตัดออก แสดงถึงความไม่มี
ประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญมาก) ของการปฏิบัติในทางกฎหมายในเรื่องนี้ 

2.11 ควรจัดประชุมและเสนอในเชิงหลักการให้ทราบหรือหลักการในเรื่องร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ควรเป็นอย่างไร เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาสะสมตลอดมา เพ่ือได้น าปัญหาและใช้หลักการ และก าหนด
กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมีการหารือ หรือท าความเข้าใจร่วมกันก่อน 

2.12 การวางหลักการที่ส าคัญให้ครอบคลุม ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีความส าคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับทุกระบบและทุกมิติ ต้องเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคนักวิชาการ/อาจารย์ ภาคราชการ เข้ามาให้ความเห็น
ร่วมกัน เพ่ือเสนอแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.13 ควรน าแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศเข้ามาใช้ประยุกต์ กับแนวทางการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วย 

2.14 บทกฎหมายที่ดีของประเทศ ในด้านการประเมินผลกระทบ การตรวจติดตาม และ
บทลงโทษ ควรน ามาเนื้อหาประยุกต์ใช้ในประเทศให้เหมาะสม 
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2.15 ควรน าเนื้อของรัฐธรรมนูญ ในหมวดและมาตราที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเนื้อหาของกฎหมาย
ของระดับพระราชบัญญัติที่ต้องมีให้สอดคล้อง 

2.16 ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดท า
แผนการด าเนินการต่อร่างพระราชบัญญัติ เป็นขั้นตอนต่อสาธารณะเพราะเรื่องนี้มีความส าคัญต่อประชาชน
ทุกคน มีแผนการอย่างไร ต้องมีการจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นช่วงจนถึงได้ฉบับสุดท้าย มีเนื้อหาอย่างไร 
ก่อนน าฉบับนั้นไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยความเห็นของการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อสาร
ธารณะด้วย เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 

2.17 ทางผู้ให้ความเห็นได้แนบความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ได้เคยให้ความเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้ ดังนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 และร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....” ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช โดยมี
ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพนักวิชาการ/อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 50 คน เข้าร่วม ซึ่งสรุปความเห็นได้ดังนี้ 

    (1) เห็นควรแก้ไขบทนิยาม เช่น ค าว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ให้รวมถึง “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ” ค าว่า “มลพิษ” ให้รวมถึง “การปนเปื้อนทางพันธุกรรม” เป็นต้น และเพ่ิมเติมค า
นิยาม เช่น ค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)” โดยให้นิยามรวมถึงเรื่อง “สุขภาพ” ด้วย ค า
ว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)” ค าว่า “ชุมชน” ให้หมายถึง ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นต้น 

    (2) ให้น าถ้อยค าตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาก าหนดไว้ ในเรื่องการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้ง
สิทธิของบุคคลหรือชุมชนที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐ  

    (3) ปรับแก้ไขสัดส่วนกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยเพ่ิมผู้แทนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ที่ได้มาจากการคัดเลือกกันเอง และก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
ที่ประจักษ์ 

    (4) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ควรรวมอ านาจหน้าที่ที่
สอดคล้อง หรือต่อเนื่องให้อยู่ในข้อเดียวกัน และเพ่ิมเติมเรื่องการเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และการ
เสนอรายงานการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกๆ 2 ปี 

    (5) เพ่ิมเติมเรื่องที่มาของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประเภทกิจการที่จะใช้เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับแก้ไขสัดส่วนกรรมการในคณะกรรมการทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและมี
ส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน มีผู้แทนจากหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานของรัฐเพ่ิมมากข้ึนฯ 

    (6) เพ่ิมเติมหมวดเรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)” รวมทั้ง
ก าหนดเรื่องการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 



สรุปความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  หน้า ๔๗ 

 

3. สมชัชาองคก์รเอกชนดา้นการคุ้มครองสิง่แวดล้อมและอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ(สคส.) 
3.1 ร่างพระราชบัญญัติส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ฉบับของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการแก่ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2535 เพียงเล็กน้อย ยังไม่น าไปสู่การปฏิรูปเชิงระบบ และยังมีเนื้อไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะมาตรา 43 มาตรา 57 และมาตรา 58 

3.2 ระบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นระบบที่ล้มเหลวและไม่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และประชาชนใน
ท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ. ของ ทส. ยังคงใช้ระบบเดิมไม่มีการปฏิรูปให้ดีขึ้น สคส. เห็นว่า ระบบรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ควรใช้ระบบที่ด าเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ ตัดความสัมพันธ์
แบบลูกจ้างนายจ้างระหว่างผู้ประกอบการกับบริษัทที่ปรึกษา ใช้ระบบใบอนุญาต ซึ่งได้มีข้อเสนอดังกล่าวไว้
แล้วในร่างก าหมายฉบับที่จัดท าโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

3.3 ปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกองทุนที่เป็นอิสระ ท างานในเชิงรุก ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และกฎหมายแก่ประชาชนตาม
หลักการป้องกันไว้ก่อนและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและไม่ชักช้าตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 

3.4 ร่างกฎหมายยังขาดบทบัญญัติว่าด้วย ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่า
ตนไม่ได้ท าให้มลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การควบคุมการปล่อยมลพิษทั้งในเชิงความเข้มข้น และปริมาณ
การปล่อยรวม ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ต้องค านึงถึงความสามารถในการรองรับ
ของพ้ืนที ่

3.5 หลักความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควรต้องบัญญัติเพ่ิมเติมให้ชัดเจน 
3.6 การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม เช่น การบัญญัติให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ประจ าจังหวัด ขึ้นรับผิดชอบแผนสิ่งแวดล้อมจังหวัด การมีมาตรการหรือกลไกที่ ชัดเจนในการสนับสนุน
อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน ในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
      


