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การประชุมสัมมนาชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. นายวิจารย์  สิมาฉายา   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. นายเสริมยศ  สมม่ัน   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. นางสุณี  ปิยะพันธุ์พงศ์   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นายจตุพร บุรุษพัฒน์   อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
6. นายสุวรรณ  นันทศรุต   รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
7. นายบรรพต  อมราภิบาล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
8. นายสุโข อุบลทิพย์                          รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม 
วิทยากร 
9. ดร. บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์    ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูป 

เชิงระบบและโครงสร้าง 
10. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
กระทรวงการคลัง 
11. นางสาววันทนา  ใสสอาด    เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
12. นายบัญชา  ไชยนา     นิติกร 
กระทรวงคมนาคม 
13. นางสาวศิรินทรรัตน์  กังสวิวัฒน์   นิติกรช านาญการพิเศษ 
กระทรวงพลังงาน 
14. นางสาวแทนวรรณ  โตโพธิ์กลาง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กระทรวงมหาดไทย 
15. นางสาวฐปกาญจน์  พระไชยบุญ   นิติกรปฏิบัติการ 
16. นางสาวมนัสนันท์  รัชเวทย์   พนักงานนิติกร 
กระทรวงวัฒนธรรม 
17. นางสาวอัญชลี  ท านุรัฐ    นิติกรช านาญการพิเศษ 
18. นายนิธิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์    นิติกรช านาญการ 
19. นายฐิติพงศ์ โคตรวงศ์   
 
 
 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=638&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C+%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiq0qqn_5bVAhXCGJQKHZApBfsQBQgdKAA
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กระทรวงอุตสาหกรรม 
20. นายวโรศักดิ์ สันติวราคม    นักวิทยาศาสตร์  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
21. นายวัชรพล  พุ่มแก้ว 
ส านักงานอัยการสูงสุด 
22. นายชัยพร  เกริกกุลธร    อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
23. นายวีระชัย ตั้งติยะพันธ์    อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
24. นายปริญญา  ฐานะทานต์ไท   นิติกรช านาญการพิเศษ 
25. นางปัฐมณ  เดชเดโช    นิติกรช านาญการ 
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
26. นางสาวจีระนันท์  ภูตรี    นิติกร 
ศาลปกครอง 
27. นายประพจน์  คล้ายสุบรรณ   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น 
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
28. นายธนธรรศ ชูจิตร     
29. นางสาวสุปาณี ขวัญจันทึก   
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
30. นางสาวชฎาภรณ์  ศรีใส  
มูลนิธิชุมชนไท 
31. นางสาวปนัทดา  ทัศศิริ  
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
32. นายเดโช ไชยวัน    รองประกอบสมัชชาฯ 
33. นางสาวภรภัทร  พิมมา    ผู้อ านวยการสมัชชาฯ 
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
34. ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์  จาระพันธุ์  
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
35. นางสาวเกศินี  แกว่งเจริญ    เจ้าหน้าที่ข้อมูลและนักวิจัย 
มูลนิธิพัฒนาสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา  
36. นายยศศักดิ์  กาญจนสาขา  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
37. คุณอภิภพ  พ่ึงชาญชัยกุล    รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
38. นายสมชาย  มุ้ยจีน     ผู้จัดการ 
39. นายสินชัย  เทียนศิริ    ผู้อ านวยการสถาบันจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
40. นางสาวจรรยา  คันธนะเงิน               ผู้จดัการแผนกสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
41. นางสรวงระวี  คุณธนกาญจน์   ผู้ช านาญการเทคนิค 2  
42. นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน   กลุ่มยานยนต์  
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-nvHmnpTVAhXEqo8KHS2rA_oQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.diw.go.th%2Fiwti%2Fmenu2%2FExample%2520of%2520using%2520Concentrate%2520water%2520from%2520RO.htm&usg=AFQjCNHgWy1sjYVxasmxth4ZVpfEuQPeEQ
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8+%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjA46Kc-pbVAhWBNJQKHRJTBuMQsAQIHw
https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=638&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88+%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjUp-yOkZXVAhXBGpQKHVs-DxUQvwUIHSgA
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สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
43. นายบัณฑูร วงศ์สีลโชติ    
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 
44. นายยุทธพล  ใจดี      ประธานคณะท างาน 
บริษัทกฎหมาย เอสซีจี จ ากัด 
45. นายประสงค์  พูนสินชูสกุล     Head of Legal Affairs & Litigation 
46. นาง ช.พัชญา อาสนจินดา      Assistant Manager 
47. นางสาววรพรรณ อารีวิทยาเลิศ   
SCG Packaging 
48. คุณสุวรรณีย์  เทวินบุรานุวงศ ์  
SCG Chemical 
49. นางสาวชุติมา ฉันท์พลากร   
A.P. Honda 
50. อุษา  (ไม่ปรากฎนามสกุล)   
Hinomoto Manufactoring 
51. นางสาวศศิธร ปทุมแสงทอง    
52. นายไพศาล  ทุ่งมีผล  
Tripetch Isuzu 
53. นางสาวปติญา  ธัญธนพตั    
บริษัท  กระจกไทยอาซาฮี จ ากัด (มหาชน) 
54. คุณนิติยา จันทร์อ าภากุล     หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
55. นางสาวอริศรา  นาประดิษฐ์     เจ้าหน้าที่แผนกรัฐสัมพันธ์ 
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
56. คุณสุลักษณา ลีลาวาณิชย์     ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
57. คุณนิสา  สมนึก      เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
58. คุณพรรณี  หล่อด ารงเกียรติ     วิศวกร 
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 
59. คุณขจรวิทย์  มูลดา     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
60. นางสาวสาธิมา  ปัทมพงศา     ผู้จัดการ 
61. นายครรชิต  ไชยสุโพธิ์     ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น  จ ากัด 
62. นางสาวธนาวรรณ  อินต๊ะ     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
63. นางสาวรัชดาวรรณ  จันเหลือง    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 
 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=638&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%A3+%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiXqe-V3ZTVAhXBmpQKHeofBhQQvwUIHSgA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc97Sj-ZbVAhVEm5QKHaXwBGsQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scgpackaging.com%2F&usg=AFQjCNECfxiRt3kPnFP2gVBOT2RhRiqy9A
https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=638&q=%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3+%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87+Hinomoto+Manutortuing&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiPjrP795bVAhXBG5QKHTqeCOEQBQgdKAA


เอกสารหมายเลข 6 
  

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรงุเทพมหานคร หน้า 5 
 

บริษัท  เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
64. นางสาวนารี  เสกสรร 
65. นายทองพิทักษ์  อ้นจันทร์ 
66. นายพีรพัฒน์  คล้ายสุวรรณ 
บริษัท เบตเตอร์  เวสท์ แคร์ จ ากัด 
67. นางปวีณา  เจริญ  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
68. นายอธิชย์  ธรีภัทรสกุล Team Leader 
69. นางธนาวดี  คูณทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
บริษัท  มาร์เบล็กซ์ จ ากัด 
70. คุณคณิศ  ม่วงศิริ  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท แอร์เซฟ จ ากัด 
71. นางมีนา พิทยโสภณกิจ   
บริษัท  ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
72. นายสมชัย  เปลี่ยนใจสุข     ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
บริษัท หินอ่อน จ ากัด 
73. นายปรีชา เรืองมาศ     กรรมการผู้จัดการ 
74. นายมังกร  ขจรเดชะ    รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 
75. นายจิรภัทร ศุภธีรสกุล     นักวิชาการอาวุโส 
76. นางสาวภัสราภรณ์  เลาหะโชติ    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
77. คุณวิชัย  ปิยพรธนา     ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารสิ่งแวดล้อมและโครงการเพ่ือความยั่งยืน 
บริษัท  เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด 
78. คุณธนพรรณ  อินแตง     Enviromental Specialist 
STP & I Public Company Limited 
79. นายอิศเรศ เจริญพงศ์     วิศวกรอาวุโส 
Technical and Enhance SHE/หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม 
80. นายพลัฎฐ์  จิตสัมพันธเวช     Division Manager 
Covestro  Co,LTD 
81. กุลธิดา เจริญสวัสดิ์   
บจก. เอ็นไวร์ไซน์ (Consultant) 
82. นางเรนู  ศรีสมุทร   
ส านักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
83. นายพรรษชัย  วนานุเวชพงศ์   เลขาธิการ กอสส. 
84. ร.ต.อ. วิธท์  สุวรรณทัต    ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
85. นายเก่งกาจ โชติธนญาณาธร   นักวิชาการ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyuPT-5bVAhUDW5QKHSSVBfoQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Feia.onep.go.th%2Fcompanydetail.php%3Fid%3D42&usg=AFQjCNFXHlM2Dx3sh0MTrsm9ePkKCsS9LA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_eOk_pbVAhXDNpQKHWb6BXkQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fpeople%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%258C%2F100001488745510&usg=AFQjCNEmcpTDFY8z9uGxoz-AwzXwKObY-w
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86. นางสาวอรวรรณ  แก้วโพธิ์คา   เจ้าหน้าที่ กอสส. 
87. นางสาวปัณณชล ขัตติสร   ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการอิสระ 
88. คุณวัชระ  พันธุ์นราวิกิจ    ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) 
89. คุณณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร   นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
90. คุณวรพงศ์  ตั้งอิทธิพลากร    อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
91. นายสนธิ คชวฒัน์       อาจารย์มหาวิทยาลัย ชมรมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย 
92. ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน ์บุรุษรัตนพันธ์  นักวิชาการอิสระ 
93. รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล    ข้าราชการเกษียณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ประชาชน/บุคคลทั่วไป 
94. นายพงศ์พิช  สุธาภรณ์    นักศึกษาปริญญาโท   
95. นางสาวจันทกานต์ รักษาบุญ    นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
96. นางสาวพารวย   อภิรักษ์วนาลี   นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
97. คุณณิชามล  จารุคะรุฑ   
98. นายปริญญา (ไม่ปรากฏนามสกุล)  
99. นางสาวไอยภา  อัลอารีย์ 
100. นายวรินทร  โววงศ์ด ี
101. ปิยพรรณ  ยังเทียน  
102. แทนมณี  สัมพันธ์  
103. นางวันเพ็ญ  ใจจงรัก  
104. นายเบญจพล  อินทรศรี   
105. อิสระ (ไม่ปรากฏนามสกุล)  
106. พจนีย์ ฟักทอง   
107. นางสาวทัตตยา  ปัทตภา 
108. นายธนาวุฒ ิ วงษ์ทองดี  
109. นางสาวสาริยา  เอ้ียวสุขสันต์  
110. นายอภิสิทธิ ์ แสงค า  
111. นางสาวจรีภรณ์  พริกสุวรรณ  
112. นางสาวณัฐณิชา  กิจลิพาพร 
113. นางสาวปารวีย์  ข าเจริญ  
สื่อมวลชน 
114. อรวรรณ วงศาโรจน์     NBT 
115. พงศ์เมธ ล่องเซ่ง       Thai PBS News 
116. ธนวินท์ สุขุมานันท์     NBT WORLD 
117. จารุวัฒน ์  ราชโลหะ     Thai PBS 
118. นายวุฒิกร จันทร์มณี   Thai PBS 
119. นายวีรทัศน์  อิงคภัทรางกูร    Green News 
 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=638&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4+%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwitm8ue4pTVAhWBr5QKHR_LASAQvwUIHSgA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU77iYj5XVAhUKGpQKHbpnAooQtwIIKTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEcGdu7B6udE&usg=AFQjCNF7ISSdy8hPv-ljqj4rNESTQxqWOw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5_m0kZXVAhVBpZQKHQ2cB3sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bio.sc.su.ac.th%2Fprofile%2Fassoc-prof-renu-vejaratpimol&usg=AFQjCNHIJCyCrh39sqjY4pbqqD6KZW3khQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjp39Oy3pTVAhXJGpQKHaqeDKgQFggpMAM&url=http%3A%2F%2Fblogs.law.tu.ac.th%2Fstudents%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B559-2.pdf&usg=AFQjCNErJMb0C7VyJ_f2FWzkfvXoHJWuqw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjp39Oy3pTVAhXJGpQKHaqeDKgQFggpMAM&url=http%3A%2F%2Fblogs.law.tu.ac.th%2Fstudents%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B559-2.pdf&usg=AFQjCNErJMb0C7VyJ_f2FWzkfvXoHJWuqw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOx-DDkpXVAhXIHpQKHViABtsQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FThaiPBSNews%2Fvideos%2F911502702258790%2F&usg=AFQjCNFGtkM4oMJ5QQaDIK7DFSGBS78pHQ
https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=638&q=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_0_DskpXVAhVLJZQKHb8ZCCMQBQgdKAA
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjm45uW_ZbVAhWEFJQKHUUnA7AQsAQILQ
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กรมควบคุมมลพิษ 
120. นายพิทยา  ปราโมทย์วรพันธุ์   ผู้อ านวยการกองนิติการ  
121. นายกิติพัฒน์  ล่ าสัน    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ   
122. นางสาวเบญจวรรณ  โชคชัยโพธิ์ตระกูล   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
123. นายเสกสรร  แสงดาว    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
124. นางสาวนิตยา  ไชยสะอาด    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ   
125. นางสาวพิจิตรา  เกียรติไกรรัตน์    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
126. นางสาวชมพูนุช  โชติตานนท์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
127. นางสาวยลดา  ใยประยูร    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ   
128. นางสาวมานวิภา  กุศล     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ   
129. นางสาววาสนา แจ้งประจักษ์    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
130. นางสินีนาฎ ปรชีามาตย์     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
131. นางปิณิดา  ลีลพนง กินเพงทอง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
132. นางลลนา  เปล่งเสียง     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
133. นางสาววัลภา  จุฬารัตน    นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ   
134. นางสาวทิพย์ธีรา  รัมมณีย์    นิติกรช านาญการ   
135. นางสาวสุทธิสาร ์ ด ารงค์เผ่า    นิติกรปฏิบัติการ 
136. นายสุทิพรหม  ทองธรรมชาติ   นิติกรปฏิบัติการ 
137. นายสิทธิศักดิ์  มาสิงบุญ     นิติกร 
138. นางสาวพิมพ์พนิต  บุญน า     นิติกร 
139. นางสาวฐิตาภัทร พิสุทธิ์อาภา   นิติกร 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
140. นางเสาวภา  หิญชีระนันทน์   รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
141. นางพรทิพย์  จัยสิน     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
142. นางสาวสุวลักษณ์  จูสวัสดิ์     นิติกรช านาญการ 
143. นางพรรณนิภา  สืบสิงห์     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
144. นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี    
145. นายทิชากร  หอมหวล   
146. นายพิชา มูลศิริ  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
147. นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
148. นายด ารงศักดิ์  จันทร์วิไล     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
149. นางสาวอุมา  ศรีสุข     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
150. นายอุดม  พิสุทธิ์อาภา     นิติกรช านาญการ 
151. นายจ าลอง ชะนะมณี     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
152. นางสาวชาติยา เชื้อชาติ    นิติกร   
 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=638&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj8tqCPg5fVAhXJjZQKHakADgwQvwUIHSgA
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
153. นายเรือง จันทร์มหเสถียร   คณะท างานรอง ปกท.ทส. (เสริมยศฯ) 
154. นายวิสาล  ทฤษฎิคุณ    นิติกรช านาญการพิเศษ รักษาในต าแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ 
155. นางสาววิศนี  วณิชวิชากรกิจ   นิติกรช านาญการพิเศษ 
156. นางสาวชนิดาภา  บุญญาลัย   นิติกรช านาญการ 
157. นางปวีณา  พจน์สมพงส์     นิติกรปฏิบัติการ 
158. นายเอกมล คงจันทร์   นิติกรปฏิบัติการ 
159. นางนางสาววิยาดา  กนัยาลัง   นิติกรปฏิบัติการ 
160. นางสาวแวนวิร์ยา  สรา้งตนเอง   นิติกรปฏิบัติการ 
161. นายณพวุฒิ ประวัติ    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
162. นางสาวรัชฎา  ชินพันธ์    นิติกร 
163. นายมาโนช  อ่อนพร้อม    นิติกร 
164. ว่าที่ ร.ต. กฤดพิพัฒน์  รักสัตย์   นิติกร 
165. นางสาวสุชานันท์  พิรัชวิสุทธิ์    นิติกร 
166. นางสาวบัณฑิตา ไทยปาล   นิติกร 
167. นางสาวกมลชนก นาจรัส   นิติกร 
168. นางสาวศิริมา สินมาก   นิติกร 
169. นางสาวกาญจนา อินทร์สวัสดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
170. นางสาวพัณณิตา สมหนองบัว   เจ้าพนักงานธุรการ 
171. นางสาวธัญพร ชัยวัน   เจ้าพนักงานธุรการ 
172. นางสาวปรียาภรณ ์ เกราะแก้ว   
173. นายศุภชัย ภู่งาม 
174. นายระจิตร หมอนอรุณ    
175. นายยอดชาย ไวยเนตร              
176. นางสาวชลธิชา  ดาวกระจ่าง   
177. นางสาวสุวรรณี  รักเหลือ            
178. นางสาวฉัตรแก้ว  ยิ่งศักดิ์มลคล   
179. นายศุภัช  ปัตตพัฒน์   
180. นางสาวอพิญญา   นิลภูมิ    
 

โครงการประชุมสัมมนาประชุมสัมมนาชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560  
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพ่ือชี้แจงและ 
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... และรับ  
ข้อคิดเห็นเพ่ือหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในชั้นตรวจพิจารณาร่างกฎหมายอีกครั้ง เพ่ือให้
การเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ประเด็นครบถ้วนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรอาสาสมัครเอกชน ผู้ประกอบการและภาคเอกชน นักวิชาการอิสระ ภาคประชาชน และ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) รวมทั้งสิ้น 180 คน  

 
สรุปประเด็นการประชุม ได้ดังนี้ 
1. การด าเนินการที่ผ่านมาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องด้วยบทบัญญัติมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกข้ันตอน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
www.mnre.go.th และได้ด าเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... และจัดท าค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) ตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์และค าชี้แจงตาม
หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติฯ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว 
 

2. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้น าข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ตลอดจนข้อเสนอแนะมาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข และจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... แบ่งเป็น 8 หมวด บทเฉพาะกาล จ านวน 122 มาตรา 
ดังนี้ 

2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย ให้ขยายไปถึงเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ  
เขตไหล่ทวีป และทะเลหลวง  

2.2 การขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับขึ้นทะเบียน
ให้กับสมาชิกขององค์กรชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือบุคคลซึ่งมี
ความสนใจในการท างานด้านการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนิติบุคคล คณะ
บุคคล หรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง 
หรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือท า
หน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

 
 
 



เอกสารหมายเลข 6 
  

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรงุเทพมหานคร หน้า 10 
 

2.3 การแก้ไขปัญหาการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ  กรณีที่มี 
เหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจาย
ของมลพิษอย่างร้ายแรง ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดกระท าการเพ่ือควบคุม 
ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดข้ึน หรือมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้ค าสั่งมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกค าสั่ง และให้ด าเนินการประกาศค าสั่งดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า  

2.4 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ โดยมีอ านาจหน้าที่เสนอนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

2.5 กองทุนสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้นในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนให้กว้างขึ้น เพ่ือให้สามารถใช้
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมไปด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ปรับปรุงแหล่งที่มาของ
เงินกองทุนให้กว้างขึ้น และปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้กลไกการใช้เงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2.6 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ น้ า อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ดิน ตะกอนดิน และสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดให้แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม
หรือการใช้ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนที่ก็ได้ รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าห นด
มาตรฐาน 

2.7 การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดทุกจังหวัดต้องจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและให้น าแผนที่ได้รับความเห็นชอบไปรวมกับแผนพัฒนาจังหวัด ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือด าเนินการตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณา และให้น าไปผนวกไว้ในแผนปฏิบั ติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด โดยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการที่เสนอค าของบประมาณ มีหน้าที่ในการยื่น
งบประมาณประจ าปีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

2.8 เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นสองลักษณะ ดังนี้ “เขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม” และ“เขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” เพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น โดยก่อนออกกฎกระทรวงหรือประกาศดังกล่าว ก าหนดให้รัฐมนตรีต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย รวมทั้งก าหนดเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีจะด าเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบและควบคุมด้วย  

2.9 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนดประเภทและ 
ขนาดของโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
อย่างรุนแรง ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องก าหนดให้มีกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วย เพ่ือด าเนินการสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 58 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้แต่งตั้ งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และได้เพ่ิมเติมหลักการเรื่องระยะเวลาที่สามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
อนุญาตได้ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ  
รวมทั้ง ก าหนดให้สามารถมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนได้เพ่ือรองรับกรณีที่มีการ 
กระจายอ านาจในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่จังหวัด  

ก าหนดเพ่ิมเติมโดยให้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย จัดท ารายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายและส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพ่ือให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ และเพ่ิมโทษปรับส าหรับผู้ที่ด าเนินการก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2.10 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ให้มีคณะกรรมการควบคุมมลพิษมี
อ านาจหน้าที่เพ่ือควบคุมแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษตามนโยบายหรือที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

2.11 การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  ให้ก าหนดมาตรฐานควบคุม 
มลพิษจากแหล่งก าเนิด โดยให้ยกเว้น ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องมีผู้ควบคุมและประเภทของ
แหล่งก าเนิดจะต้องจัดท ารายงานในการระบายหรือปล่อยมลพิษ และหลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานในการ
ระบายหรือปล่อยมลพิษหากมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ด าเนินการในเรื่องนี้ไว้ 

2.12  การควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักการของ 
ผู้รับจ้างให้บริการและผู้ควบคุม ดังต่อไปนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับขึ้นทะเบียน 
ผู้รับจ้างให้บริการ โดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีสิทธิได้รับการส่งเสริมทางการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
หรือเงินอุดหนุน เพื่อจูงใจให้เข้ามาเป็นผู้รับจ้างให้บริการเพ่ิมขึ้นด้วย และให้ผู้ควบคุมต้องได้รับใบอนุญาต  
เว้นแต่เป็นผู้ควบคุมตามกฎหมายอ่ืน โดยท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเฉพาะแต่แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีประกาศให้ต้อง 
มีผู้ควบคุมเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมและต้อง 
มีผู้ควบคุม   

2.13 เขตควบคุมมลพิษ โดยเพ่ิมเติมให้สามารถทบทวนความจ าเป็นในการ
ก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมมลพิษ อย่างน้อยทุก ๕ ปี และสามารถยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงประกาศให้
เหมาะสมได ้

2.14  การตรวจสอบและควบคุม  ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

2.15 ค่าบริการในการให้บริการระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษของหน่วยงาน
ของรัฐ ก าหนดอัตราค่าบริการระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษในท้องที่ท่ีใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมก่อสร้างระบบฯ  

2.16 เพิ่มหลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ โดยก าหนด
โครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
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2.17  มาตรการส่งเสริม ให้สิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปล่อย 
มลพิษ หรือได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนินงานจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการที่มีลักษณะส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2.18 ความรับผิดทางแพ่ง เพ่ิมเติมหลักการชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
(Punitive Damage) กรณีที่เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยเพ่ิมเติมเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือความ
หลากหลายทางชีวภาพด้วย และก าหนดอัตราการชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายไม่เกิน 2 เท่าของ
ค่าเสียหายที่แท้จริง และเพ่ิมหลักการให้พนักงานอัยการด าเนินคดีแทนผู้เสียหายกับเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ในกรณีที่การด าเนินคดีนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม 

2.19  คณะกรรมการเปรียบเทียบ เพ่ือท าหน้าที่ เปรียบเทียบความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  

 
3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
3.1 ขอให้เพ่ิมเติมค านิยามค าว่า “ก๊าซเรือนกระจก” เพราะเป็นมลพิษที่ท าลาย

สิ่งแวดล้อม และค าว่า “วัตถุอันตราย” เพ่ือให้ครอบคลุมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ในร่างมาตรา 4 
3.2 ควรก าหนดให้มีการก าหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในร่าง

มาตรา 40  
3.3 ควรมีมาตรการหรือกลไกในการสนับสนุนการด าเนินการของอาสาสมัครด้าน

สิ่งแวดล้อม องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรชุมชน รวมทั้งบุคคลที่จะเปิดให้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะเข้ามาท าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือสามารถบูรณาการการท างาน
ร่วมกันได ้

3.4 ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด เช่น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
จังหวัด หรืออนุกรรมการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เพ่ือสนับสนุน 

3.5 การจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ควร
พิจารณาให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด และการให้แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ให้น าไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด น่าจะ
เป็นในรูปของโครงการหรือกิจกรรมมากกว่า ไม่น่าจะเป็นการน าแผนหนึ่งเข้าไปบรรจุในแผนหนึ่ง  และควร
ก าหนดให้มีการจัดท าระดับภาคเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 

3.6 ควรก าหนดให้น ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปใช้ในเขตพ้ืนที่ให้ใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทุกข้อ แทนการก าหนดเพียงบางมาตรการในปัจจุบัน เพ่ือให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่นั้นมีประสิทธิภาพ 
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3.7 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
(1) การประกาศก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้อง

จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เห็นว่ามีขอบเขต 
ที่กว้างกว่าที่ก าหนดไว้ เช่น การประกาศก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ เข้าข่ายเป็นการด าเนินการตามที่ก าหนด
ในมาตรา ๕๘ ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

(2) การควบคุมผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการควบคุมนิติบุคคล และผู้ช านาญการในปัจจุบัน 

(3) ควรใช้ระบบการด าเนินการที่เป็นอิสระ ระหว่างผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับเจ้าของโครงการ และการขึ้นทะเบียนต้องเปิดช่องให้สอดรับกับกฎหมาย
วิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

(4) การก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้า 

(5) การด าเนินงานในเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีกลไก ก ากับ ลงโทษ
หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการฯ จะด าเนินการอย่างไร แม้ว่าจะมีการน าเสนอหน่วยงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก็ยังไม่มีการด าเนินการ  หรือกรณีเจ้าของโครงการหรือกิจการที่ไม่ด าเนินการตาม
มาตรการฯ และหน่วยงานอนุมัติอนุญาต ก็ไม่ได้ก ากับดูแล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะ
ด าเนินการอย่างไร และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหรือส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เข้ามาช่วยด าเนินการติดตามตรวจสอบได้หรือไม ่

(6) ควรก าหนดมาตรการลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(7) ให้มีคณะกรรมการก ากับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระดับพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการที่เกิดผลกระทบในพ้ืนที่นั้น ๆ ก่อน
น าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และให้มีภาคประชาชน 
ในพ้ืนที่เข้าร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดการยอมรับที่จะให้มีโครงการในพ้ืนที่ดังกล่าวและป้องกันปัญหาการร้องเรียน 

(8) การพัฒนาฐานข้อมูลรายงาน/ผลการปฏิบัติตามมาตรการ และการ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

(9) เสนอให้ตัดข้อความในวรรคท้ายของมาตรา 53 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ ออก 

(10) ก าหนดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบ โดยน าหลักการวางเงิน
ประกัน มาใช้ 

(11) ควรเพ่ิมความส าคัญกับผลกระทบทางสังคม (SIA : Social Impact 
Assessment) ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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(1 2 ) ควรก าห นดให้ มี ก ารเชื่ อม โย ง SEA (Strategic Environmental 
Assessment) และ EIA (Environmental Impact Assessment) ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  

3.8 เขตควบคุมมลพิษ ควรให้กรมควบคุมมลพิษมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพ่ือด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ  
หรือมีอ านาจเข้าด าเนินการกรณีท่ีท้องถิ่นท าไม่ได้ 

3.9 แหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆ ควรก าหนดให้มีประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเป็นวงเงินที่เป็นการยืนยันว่าจะสามารถชดเชยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเพียงพอ 

3.10 การด าเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา ในความผิดฐานบุกรุกหรือ
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลาย ท าให้สูญ
หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ ควร
ก าหนดให้พนักงานอัยการการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และสามารถยื่นค าขอท้ายฟ้องเพ่ือ
เรียกค่าเสียหายไปในคราวเดียวกัน  เทียบเคียงบทบัญญัติที่ก าหนดในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  

3.11 ควรก าหนดให้ภาครัฐมีการด าเนินการในเรื่อง emission factor  
3.12 มาตรการส่งเสริม ควรบูรณาการร่วมกับกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 
3.13 ร่างกฎหมายฉบับนี้ขาดบทบัญญัติว่าด้วยผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ

ต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าตนไม่ได้ท าให้มลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษทั้งในเชิงความเข้มข้น และ
ปริมาณการปล่อยรวม ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ต้องค านึงถึงความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที ่

3.14 ปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกองทุนที่อิสระ ท างานในเชิงรุก ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และกฎหมายแก่ประชาชนตาม
หลักการป้องกันไว้ก่อนและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและไม่ชักช้าตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 

3.15 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 (1) การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. .... มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพียงเล็กน้อย ยังไม่น าไปสู่การปฏิรูปเชิงระบบ และยังมีเนื้อหาไม่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 โดยเฉพาะมาตรา 43 มาตรา 57 และมาตรา 
58 

 (2) ควรบัญญัติเพ่ิมเติมหลักการความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน 
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ค าชี้แจงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             ต่อความเห็นประกอบร่างพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... 

จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

ความเห็น 
ค าชี้แจงของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) 

(๑ ) ขอให้ เพ่ิ ม เติมค านิ ยามค าว่า “ก๊าซ เรือน
กระจก” เพราะเป็นมลพิษที่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
และค าว่า “วัตถุอันตราย” เพ่ือให้ครอบคลุมความ
ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และควรก าหนดให้มีการ
ก าหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในร่าง
มาตรา 40 
 

เห็นควรให้คงตามร่าง เนื่องจากมีความหมายที่ชัดเจน
อยู่แล้ว 

(๒) ควรมีมาตรการหรือกลไกในการสนับสนุนการ
ด าเนินการของอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม องค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรชุมชน รวมทั้งบุคคล
ที่จะเปิดให้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่จะเข้ามาท าหน้าที่ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้  เพ่ือให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือ
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกันได้ 
 

รับข้อเสนอแนะดังกล่าว 

(๓) ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด เช่น 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรืออนุกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมในระดับจั งหวัด เพ่ือพิจารณาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือ
สนับสนุน 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นคณะกรรมการ
ระดับนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ท าหน้าที่ เสนอแนะ
นโยบาย แผน และมาตรการในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานเกี่ ยวข้องด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึงจังหวัดด้วย ดังนั้น 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกส่วนราชการ  
จึงเห็นควรให้เป็นไปตามระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มีคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมจั งหวัด เพ่ือเป็ นกลไกเฉพาะในการ
ขับเคลื่ อนงานด้านสิ่ งแวดล้อมในระดั บพ้ืนที่ อีก 
เนื่องจากเป็นการซ้ าซ้อนและท าให้การบริหารจัดการ
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ความเห็น 
ค าชี้แจงของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) 

ในระดับพ้ืนที่ไม่มีความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

(๔) การจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด และการให้
แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ให้น าไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของจังหวัด น่ าจะเป็นในรูปของ
โครงการ หรือกิจกรรมมากกว่า ไม่น่าจะน าแผน
หนึ่งเข้าไปบรรจุในแผนหนึ่ง และควรก าหนดให้มี
การจัดท าระดับภาคเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงและแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที ่

(๔.๑) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแนวทางในการพัฒนา
จังหวัดแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส
และอาชีพ ให้สนองต่อความต้องการของประชาชน 
ใน จั งห วั ด  โด ย ต้ อ งแสด งวิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธกิ จ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหรือ
มาตรการการพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพ้ืนที่ 
และปัญหาความต้องการของประชาชน โดยการจัดท า
เป็นโครงการและแผนงานต่างๆ ที่จังหวัดจ าเป็นต้อง
ต้องด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคตค านึงถึงความ
ต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นใน 
เขตจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจ เอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังนั้น 
แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
จึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนพัฒนาจั งหวัด ที่ ต้ อง
ด าเนินการในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดในมิติด้านอ่ืนๆซึ่ ง
จังหวัดต้องด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
(๔.๒) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เป็นการจัดท า
รายละเอียดแผนงาน โครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ มีการก าหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ดังกล่าว ซึ่งส่วนราชการที่รับผิดชอบการด าเนินงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนงาน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


เอกสารหมายเลข 6 
  

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรงุเทพมหานคร หน้า 17 
 

ความเห็น 
ค าชี้แจงของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) 

โครงการ ให้สอดคล้องกับมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่ใช่การ
น าแผนหนึ่ ง ไปบรรจุในแผนหนึ่ งตามความเห็นที่
ประชุม 
 
(๔.๓) เนื่องจาก ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... มีเจตนารมณ์ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่แล้ว  
จึงไม่จ าเป็นต้องร่างไว้ในกฎหมายให้ต้องจัดท าแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ภาคหรือในระดับอ่ืนอีก 
 

(๕) ควรก าหนดให้น ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ไปใช้ในเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทุกข้อ แทนการก าหนดเพียงบางมาตรการใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้น
มีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่านมา สผ. ได้น ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ทุกข้อตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไป
ก าหนดไว้ในประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
อยู่แล้ว 
 

(๖) การประกาศก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการที่ ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้ งทางด้ านคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสุขภาพ เห็นว่ามีขอบเขต
ที่กว้างกว่าที่ก าหนดไว้ เช่น การประกาศก าหนด
เขตอุทยานแห่งชาติ เข้าข่ายเป็นการด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๕๘ ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

(๖.๑) เห็นว่า มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญก าหนดให้
การด าเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญาตให้
ด าเนินการซึ่งมีความหมายกว้าง เป็นไปได้ตั้งแต่
ระดับกิจกรรม โครงการ แผนงาน แต่เมื่อพิจารณา
ข้อก าหนดที่รัฐต้องปฏิบัติ  คือ ให้มีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่ อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมและ 
สุขภาพ (EHIA) ซึ่ง EHIA เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ ดังนั้น ในการ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท า EIA/EHIA ในร่าง
พระราชบัญญัติ จึงก าหนดให้จัดท าในระดับโครงการ
หรือกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ EIA จึงมิใช่เป็น
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ความเห็น 
ค าชี้แจงของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) 

การลดทอนสิ่งที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้แคบลง  
(๖.๒) กรณีเจตนารมณ์มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญ
หมายความถึงในระดับการจัดท าแผนงานหรือ 
แผนพัฒนานั้น เห็นว่า เครื่องมือที่จะน ามาใช้ คือ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
( Strategic Environmental Assessment : SEA) 
ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูปด้านระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของ 
สปท. คือ การผลักดันให้มีการน า SEA มาใช้กับการ
วางแผนพัฒนาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
ทส. อยู่ระหว่างขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูป SEA 
ดังกล่าวร่วมกับส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) โดยใช้กลไกของคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่ งยืน ทั้ งนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
ให้ สศช.เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว 
 

(๗) การควบคุมผู้ เชี่ ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ผู้ ร่วม 
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากการควบคุมนิติบุคคล และผู้ช านาญการ
ในปัจจุบัน 
 

ขอรับประเด็นนี้ไว้พิจารณาในชั้นการออกกฎกระทรวงฯ  

(๘ ) ควรใช้ ระบบการด าเนิ นการที่ เป็ น อิสระ 
ระหว่างผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมกับ เจ้ าของโครงการ  และการขึ้ น
ทะเบียนต้องเปิดช่องให้สอดรับกับกฎหมายวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้องด้วย 
 

(๘.1) ทส. รับไว้พิจารณา อย่างไรก็ตามแม้ว่าเจ้าของ
โครงการเป็นผู้ว่าจ้างที่ปรึกษา แต่ที่ปรึกษาดังกล่าว
ต้องขึ้นทะเบียนกับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งจรรยาบรรณของ
ผู้จัดท ารายงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน นอกจากนี้  
รายงานฯ ที่ จั ดท าขึ้ นยั งต้ องถู กตรวจสอบโดย
คณะกรรมการผู้ช านาญการ/คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอีกข้ันตอนหนึ่งด้วย 
 
(๘.2) ปัจจุบัน สผ. อยู่ระหว่างผลักดันและท าความ
ร่วมมือกับสภาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการ
ควบคุมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการ
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ความเห็น 
ค าชี้แจงของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๙) การก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความล่าช้า 

 

(๙ .๑ ) เห็ นว่ า การเร่ งรั ดแก้ ไขรายงานฯ เพ่ื อให้
กระบวนการพิจารณารายงานเกิดความรวดเร็ว ควรเป็น
ความรับผิดชอบของเจ้ าของโครงการที่ จะพิทั กษ์
ผลประโยชน์ของโครงการ จึงไม่จ าเป็นต้องใช้อ านาจ
รัฐในการก าหนดกรอบเวลาไว้ในกฎหมาย 
 
(๙.๒) สผ. มีแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าในการ
พิจารณารายงาน โดยจะมีการออกหนังสือเร่งรัดติดตาม
หน่วยงานที่ไม่เสนอรายงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ง 
อยู่ระหว่างจัดท าระบบการยื่นรายงานอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งจะแสดงสถานภาพรายงานในแต่ละขั้นตอนไว้ได้ 
อย่างชัดเจน  
 
 

(๑๐) การด าเนินงานในเรื่องการติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง และมีกลไก ก ากับ ลงโทษหน่วยงานทั้งรัฐ 
และเอกชน ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการในกรณีต่าง ๆ 
เช่น กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ 
จะด าเนิ นการอย่ างไร แม้ ว่ าจะมี การน าเสนอ
หน่ วยงานดั งกล่ าวต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก็ยังไม่มีการด าเนินการ  หรือ
กรณีเจ้าของโครงการหรือกิจการที่ไม่ด าเนินการตาม
มาตรการฯ และหน่วยงานอนุมัติอนุญาต ก็ไม่ได้ก ากับ
ดูแล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จะด าเนิ นการอย่ างไร และสามารถมอบหมายให้
เจ้าหน้ าที่ ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค  
ซึ่ งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบได้หรือไม่ 

 
 

ทส. ขอรับไว้พิจารณา โดยเพ่ิมเติมกลไกการติดตาม 
การปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอในรายงาน โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในร่างพระราชบัญญัติ
มาตรา 59 วรรคท้าย ดังนี้ “...หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน
ระดับพ้ืนที่ตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับ
โครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ
อยู่ด้วย” 
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ความเห็น 
ค าชี้แจงของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) 

 
(๑๑) ควรก าหนดมาตรการลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

(๑๑.๑) ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอการ
ปฏิรูปของ สปท. 
 
(๑๑.2) ทส. รับไว้พิจารณา โดยเพ่ิมเติมไว้ในหมวด 
บทก าหนดโทษ ดังนี้  
     “มาตรา 100 ในกรณีเจ้าของโครงการหรือกิจการ
หลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไข
ในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 58 
จะต้ องเสี ยค่ าปรับในอัตราสี่ เท่ าของจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามมาตรการนั้น 
     กรณีเจ้าของโครงการหรือกิจการใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน
ของผู้ อ่ืนหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด เจ้าของ
โครงการหรือกิจการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
สินไหมหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่ว่าจะเกิดจากการ
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของ
โครงการหรือกิจการหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
การไม่ปฏิบัติตามมาตรการเช่นว่านั้นเกิดจาก 

(1) เหตุสุดวิสัย 
(2) การสงคราม 
(3) การกระท าตามค าสั่ งของรัฐบาลหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(4) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ซึ่ง

ได้รับอันตรายหรือความเสียหาย” 
 
 

(๑๒) ให้มีคณะกรรมการก ากับการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับพ้ืนที่ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการที่
เกิดผลกระทบในพ้ืนที่ นั้ น  ๆ ก่อนน าเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

(๑๒.๑) ข้อเสนอดังกล่าวเป็นกลไกในขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ซึ่งอาจเหมาะสมกับโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ แต่มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้กับโครงการของ
ภาคเอกชนหรือโครงการขนาดเล็ก 
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ความเห็น 
ค าชี้แจงของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) 

สิ่งแวดล้อม และให้มีภาคประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วม
ด้วย เพ่ือให้เกิดการยอมรับที่จะให้มีโครงการในพื้นที่
ดังกล่าวและป้องกันปัญหาการร้องเรียน 

 
(๑๒.๒) ที่ผ่านมาได้มีการน าข้อเสนอดังกล่าวมา
ปฏิบัติบ้างแล้วส าหรับโครงการในบางพ้ืนที่ ซึ่งพบว่า
บางพ้ืนที่ที่มีการตั้งคณะกรรมการก ากับในระดับพื้นที่
แล้วสามารถด าเนินการได้ลุล่วงเป็นอย่างดี แต่บาง
พ้ืนที่ยังคงเกิดปัญหาที่คณะกรรมการก ากับในระดับ
พ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการจนส าเร็จได้  
 
(๑๒.๓) การด าเนินการโครงการของส่วนราชการ เช่น 
กรมทางหลวง ส านักนโยบายและแผนการจราจรและ
ขนส่ง เป็นต้น ในปัจจุบันได้มีการตั้งคณะกรรมการ
ก ากับตั้งแต่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้งการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแดล้อมด้วย โดยจะ
มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลาง
และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ  

 
(๑๓) การพัฒนาฐานข้อมูล EIA/ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ และการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

เห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ และมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องก าหนดใน 
พระราชบัญญัตินี้ 
 

(๑๔) เสนอให้ตัดข้อความในวรรคท้ายของมาตรา 53 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ ออก 

การแก้ไขเพ่ิมเติมความ เป็นวรรคสี่ เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการหรือกิจการของรัฐในการจัดให้มีสาธารณูปโภค
อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะสามารถด าเนินการได้โดยรวดเร็ว  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ ในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ทั้ งนี้  ขอรับข้อคิดเห็นดังกล่าว และหารือร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในชั้นตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายอีกครั้ง 
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ความเห็น 
ค าชี้แจงของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) 

 
(1๕) ก าหนดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบ โดย
น าหลักการวางเงินประกัน มาใช้ 

 

ทส. ขอรับไว้พิจารณา ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีหลักการในการคาดการณ์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และจัดท ามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบได้จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการ 
 

(1๖) ควรเพ่ิมความส าคัญกับผลกระทบทางสังคม 
(SIA : Social Impact Assessment) ในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  
 

(1๖.๑) กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่านมา ได้ให้ความส าคัญกับผลกระทบทางสังคม
และการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอด โดย
เรื่องดั งกล่ าวถูกก าหนดไว้ชัด เจนใน ประกาศ
กระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
แนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (กฎหมายล าดับรอง)  
 
(1๖.๒) ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๐ ได้เพ่ิมเติม
หลักการในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดรับกับ
มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ แล้ว  

 
(1๗) ควรก าหนดให้มีการเชื่อมโยง SEA (Strategic 
Environmental Assessment) และ EIA 
(Environmental Impact Assessment)  
ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 

ทส. ได้เพ่ิมเติมเนื้อหาเพ่ือเชื่อมโยงเรื่องการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในร่างพระราชบัญญัติ มาตรา 
50 วรรคสี่ ดังนี้ “...ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ส าหรับพ้ืนที่ ใด หรือการพัฒนา 
รายสาขาใดตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืนใดไว้แล้ว  
การจัดท ารายงานตามวรรคสาม ต้องน าผลการประเมิน
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดั งกล่าวมาประกอบ 
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้วย...” 

 


