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1. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 

1.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
  ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง  

- เจ้าของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 
- ผู้ขออนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาตของโครงการหรือกิจการตามมาตรา 50 

       - ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตามมาตรา ๖7 (๒) (๓) (๔) และ(๕) 
      - หน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุญาตกิจการหรือด าเนินการตามประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ  

ที่จะต้องถูกควบคุมการระบายหรือปล่อยทิ้งมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 68 
- ผู้ประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่วางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 

95 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ท่ีได้ประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 76 
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีผลผูกพันในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามมาตรา 77 

 
  ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
      - ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีที่ประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตควบคุมมลพิษ 
      - ประชาชนในพ้ืนที่ที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการก าจัด บ าบัดน้ าเสีย หรือของเสีย

   
1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 

  ด้านเศรษฐกิจ 
- เชิงบวก 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  (1) การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะ              รับ          รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ 

  (2) กองทุนสิ่งแวดล้อม มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เงินเพ่ิม เงินค่าปรับ 
ที่ได้จากการเปรียบเทียบ รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือภาษีอากรที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นของกองทุน เงินที่ได้
จากการเก็บค่าใช้น้ าบาดาลตามสัดส่วนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เงินค่าธรรมเนียม
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(3) เจ้าของโครงการหรือกิจการที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการหรือกิจการที่  
มีลักษณะเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิ บหรือกระบวนการในการผลิตที่ 
ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษหรือได้รับ
เงินอุดหนุนจากกองทุน 

(4) ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นทุนในการประกอบธุรกิจ 
(5) การวางหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีเงินทุนเพ่ือ

เยียวยาความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการประหยัดเงินงบประมาณในการ
ด าเนินการดังกล่าว 
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- เชิงลบ 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 

(1) ผู้ประกอบการจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้มีสิทธิจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการตามท่ีก าหนดไว้ 

(2) ผู้ประกอบกิจการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
(3) ผู้ประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่วางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ 

ต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพ่ือวางหลักประกันดังกล่าว 
 

 ด้านสังคม 
- เชิงบวก 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
 (1) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 (2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเขตพ้ืนที่ให้ใช้

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 (3) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภาครัฐ ได้มีความเชื่อม่ันในการด าเนินกิจการ  
 (4) ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติให้อุปโภคบริโภคและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดี และลดความ
เหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (5) เมื่อผู้ประกอบกิจการมีการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วย่อมท าให้ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน 

(6) ผู้เสียหายจากกรณีแหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหล 
หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็น  
เหตุให้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนหรือของรัฐเสียหาย สามารถร้องขอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของพนักงานอัยการสูงสุด ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่เข้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษในศาลได้ 
โดยได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

 
- เชิงลบ 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  
  -ไม่มี- 
 

 ด้านอื่น ๆ  
- เชิงบวก 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 

ประเทศไทยมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น
จนอาจเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มทีม่ีรายได้ต่อหัวประชากรสูง 
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- เชิงลบ 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
  รัฐบาล/ผู้ประกอบการ อาจต้องลงทุนสูงหรือน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในช่วงแรก   

 
1.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
      มาตรา ๒๖ การจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 

มาตรา ๒๙ การก าหนดให้บุคคลได้รับโทษทางอาญา 
มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระท าไม่ได้ 
มาตรา ๓๓ เสรีภาพในเคหสถาน เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
มาตรา ๓๗ สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
มาตรา ๔๐ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 
การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเท่าที่จ าเป็น เพ่ือคุ้มครองและ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันความเสียหายและป้องกันเหตุที่
อาจเกิดจากผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจะมีผู้ มีได้รับความเสียหายเป็น
จ านวนมาก และรัฐต้องสูญเสียงบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมากได้ ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้จึงจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติลักษณะดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ ได้
เพ่ิมหลักการใหม่โดยก าหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษต้อง
ส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย เพ่ือน าเงินดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษต้องเสียค่าบริการส าหรับการ
ให้บริการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดมลพิษตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษก าหนด ซึ่งสามารถก าหนดอัตราแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม อันเป็น
มาตรการที่ยืดหยุ่นโดยค านึงถึงความรุนแรงของพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษและภาระของประชาชน แม้ว่า
หลักการใหม่นี้จะท าให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนมีภาระที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม แต่ก็
ไม่ได้บังคับเข้มงวดเด็ดขาด เนื่องจากสามารถก าหนดให้มีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้  หรือยกเว้นให้
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรายย่อยไม่ต้องเสียค่าบริ การ หรือก าหนดให้เจ้าของ
โครงการหรือกิจการที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสิทธิได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษหรือการน าเงินส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม หรือได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนิน
กิจการจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากพิจารณาประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ หรือสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยย่อมมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับจ านวนเงินที่จะต้องช าระ ทั้งนี้ 
ก าหนดให้มีการวางหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีเงินทุนเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการประหยัดเงินงบประมาณในการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 
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1.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
 1.4.1 ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวย 

ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
(1) ประชาชนจะได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมให้สังคมปรับเปลี่ยนวิธีคิด  

วิถีการด ารงชีวิต และวิธีการผลิตตลอดจนการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมหรื อ
ท าลายให้น้อยที่สุด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนรุ่นนี้และรุ่นต่อ ๆ ไป 

(2) เนื่องจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ และไม่ได้  
มีเพียงหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย แต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวก็ได้รับความเสียหายต่อสุขภาพ 
อนามัย เกิดความเจ็บป่วย ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหายจากแหล่งก าเนิด
มลพิษ สามารถร้องขอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพ่ือพิจารณาหากเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบ
ของอัยการสูงส ุด ให้ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่เจ ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที ่ก ่อให้เกิดหรือเป ็น
แหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษและมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายแทน 
รวมทั้งให้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง  

(3) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

(4) ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  
โดยค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่ได้รับจะถูกน าไปใช้ท าให้คุณภาพน้ า หรือของเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้นส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในภาพรวมของการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน  

 
1.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด  

พระราชบัญญัตินี้ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ ส่งผลให้มีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยผลักดันให้สามารถด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ลดภาวะความเสี่ยงที่จะให้เกิดความขัดแย้งของ
ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ประกอบกิจการ รวมทั้งได้ก าหนดหลักการเพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 

  การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย เพียงใด  
การก าหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนย่อมเป็นประโยชน์ต่อแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ 

ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้านต่างๆ และส่งผลต่อการประกอบกิจการและการก าหนดต้นทุนของกิจการ  
โดยในช่วงเริ่มต้นจะมีต้นทุนสูง เนื่องจากมีระเบียบขั้นตอนเพ่ิมขึ้น อาจเพ่ิมภาระของผู้ประกอบการแต่ใน 
ระยะยาวจะสร้างความมั่นคงให้กับภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในร่างมาตรา 91 เจ้าของโครงการ 
กิจกรรมใดที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมสามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนจากดอกเบี้ยเงินกู้ และหากด าเนินการได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก็มี 
สิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษหรือได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนินการจากกองทุนได้ 
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ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 
การปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีกลไกที่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 
 
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
การก าหนดแนวทางหรือมาตรฐานหรือวิธีการอ่ืนใดในการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่ง

ในการเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริม วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งข้ึน 
 

1.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
 เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานในภาคเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน 
 

สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
ลดงบประมาณในการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 
1.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม จะได้รับ 

ได้แก่ 
ลดงบประมาณในการฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย

เงินจากการวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
 

1.5 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
การก าหนดเชื่อมโยงกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับพ้ืนที่ใดหรือการพัฒนา

รายสาขาใดตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไว้แล้ว ต้องน าผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าว
มาประกอบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างการผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) และขณะนี้ยังไม่มีการออกระเบียบหรือกฎหมายในเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นการเฉพาะ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในประเด็นนี้ว่าสามารถก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ได้หรือไม ่
 

1.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน  
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

 เห็นว่า หากมีการปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันและควบคุมมลพิษที่ดีจะลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้ 

 
 
 

 
 

 


