
การชี้แจงเพื่อการเตรียมการรองรับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
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เนื้อหา
 พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

สรุปความเป็นมาการด าเนินการด้าน EIA 
การด าเนินการจัดท า พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

 หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



สรุปความเป็นมาการด าเนินการด้าน EIA 
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Environmental Impact Assessment : EIA
เป็นการคาดการณเ์กี่ยวกับผลกระทบในทางบวกและทางลบของ
โครงการพัฒนาที่จะมีต่อสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้าน

EIA การพิจารณา และเสนอมาตรการที่จะใช้ในการลด 
และป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วางแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการเพือ่ป้องกันและลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น

หลักการ



นิยาม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ตาม พ.ร.บ.ฉบับที่ 2

“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและ
ประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
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ประกาศประเภทและขนาดโครงการที่
ต้องจัดท า EIA จ านวน 10 ประเภท

พรบ. สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2535 
- ประกาศประเภทและขนาดโครงการ
ที่ต้องจัดท า EIA 22 ประเภท 
- มีการใช้ระบบการพิจารณารายงาน 
EIA โดย คชก. 

ปรับปรุงประกาศประเภทและขนาด
โครงการที่ต้องจัดท า EIA เป็น 35 
ประเภท และโครงการที่ต้องจัดท า
EHIA เป็น 12 ประเภท

ปรับปรุงประกาศประเภทและขนาด
โครงการที่ต้องจัดท า EIA เพิ่มเติม
จาก 22 เป็น 34 ประเภท

กฎกระทรวงการขออนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิท ารายงาน EIA (จดทะเบียนนิติ
บุคคล)

พรบ. สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2518
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2524

2527

2553

2555-2560

2518

2535-2539

2552
ประกาศประเภทและขนาดโครงการที่
ต้องจัดท า EHIA ตามมาตรา 67 ของ
รัฐธรรมนูญ ปี 50 จ านวน 11 ประเภท

พ.ศ.

2561
พรบ. สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่ 2

พ.ศ. 2561

ล าดับความเป็นมาของกฎหมาย EIA ในประเทศไทย



การด าเนินการจัดท า
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561



• รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 58 , 77 และมาตรา 278

• ลดปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติ

• เพิ่มประสิทธิภาพระบบ EIA/EHIA

• ความคิดเห็น/ข้อเสนอจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กรอบการด าเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. ส่วนที่ 4 



รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 58

มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ ส่วนได้เสีย
ส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการ
ด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
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ล าดับการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ปี 
60

ปี 
61

ทส. ครม.* สคก.** นายกรัฐมนตรี สนช.

กก.วล. รับฟังความคิดเห็น 
ตามมาตรา 77 รธน.

ครั้งที่ 2/59
27 พ.ค. 59

ครั้งที่ 3/59
1 ส.ค. 59

ครั้งที่ 4/59
21 ก.ย. 59

ประชุมระหว่างหน่วยงาน 22 ม.ีค. 60

เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ ทส. 20 เม.ย. – 9 พ.ค. 60

ประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน 
17 ก.ค. 60 

รับข้อเสนอผ่านช่องทางต่างๆ

จัดท าค าชี้แจงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทส. และเสนอ ครม.

ทส. เสนอ ครม.
11 ก.ย. 60

ครม. อนุมัติหลักการ
เมื่อ 3 ต.ค. 60

ตรวจร่างเสร็จ
13 พ.ย. 60

เสนอ สนช.
21 พ.ย. 60

11 ครั้ง วาระ 1 วาระ 2 

รับหลักการ
24 พ.ย. 60 กมธ. พิจารณา

แล้วเสร็จ
15 ม.ค. 61

วาระ 3 

เห็นสมควรให้
ประกาศเป็นกฎหมาย

19 ม.ค. 61

การด าเนินการฝ่ายบริหาร การด าเนินการฝ่ายนิติบัญญัติ

ปี 
59

18 ครั้ง

** เสนอร่างเฉพาะส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง EIA เพื่อให้ทัน
กรอบเวลาตาม รธน.

* เสนอร่าง พ.ร.บ. 
ทั้งฉบับ
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ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติม
จาก พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535



1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

3. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
และการจัดท ารายงาน (EIA Report)

4. การพิจารณารายงาน (Review)

5. การตัดสินใจ (Decision making)

6.การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation)

จัดท ำรำยงำน

พิจำรณำรำยงำน

ติดตำมตรวจสอบ

กระบวนการ EIA
ชี้ว่าโครงการใดต้องท า EIA

ประเด็น/หัวข้อที่จะท าการศึกษา

- ประเมินผลกระทบตามประเด็น/หัวข้อที่ก าหนด
- ก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
- จัดท ารายงาน

พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน

หน่วยงานอนุญาตใช้ EIA เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือไม่

ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ



หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ EIA ปัจจุบัน
สถำบันกำรศึกษำ/NGOs

นิติบุคคล
ผู้มีสิทธิท ำ
รำยงำน

คชก.

หน่วยงำน
อนุญำต

สถำบันกำรศึกษำ/NGOs

เจ้ำของโครงกำร

เจ้ำของโครงกำร

ประชำชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย

EHIA

EHIA

IEE/EIA

EIA/EHIA

สผ.

1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา(Scoping)

3. การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) 
และการจัดท ารายงาน (EIA Report)

4. การพิจารณารายงาน (Review)

5. การตัดสินใจ (Decision making)

6.การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation)



๑. กำรกลั่นกรองโครงกำร (Screening)

๒. กำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ (Scoping)

๓. กำรประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
และกำรจัดท ำรำยงำน (EIA Report)

๔. กำรพิจำรณำรำยงำน (Review)

๕. กำรตัดสินใจ (Decision making)

๖.กำรติดตำมและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation)

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

• ระบบ fixed list
• รมว.ทส. ประกำศก ำหนดประเภทและ
ขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรท่ีมี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และอำจก ำหนดให้ท ำ
เป็นรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น (IEE) ได้
• รมว.ทส. ประกำศโครงกำรหรือกิจกำรท่ี
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ำรำยงำน EIA โดย
มำรับมำตรกำรไปปฏิบัติ

• ระบบ fixed list
• รมว.ทส. ประกาศก าหนดโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ
ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอาจก าหนดให้
ท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ได้ 
• เสนอ กก.วล. พิจารณาทบทวนประกาศ ทุก 5 ปี หรือ เร็ว
กว่านั้น
• ตัดหลักการเรื่อง ยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานออก

พ.ร.บ. 2535 พ.ร.บ. ฉบับที่ 2

หลักการเดิม
ใหม่
ตัด



การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2)

IEE
(Initial Environmental Examination)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น

ขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่อ่อนไหว

อาจจะมีผลกระทบ

15

EIA
(Environmental Impact Assessment)

รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ทั่วไป

EHIA
(Environmental and Health Impact Assessment)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ส าหรับโครงการหรือกจิการหรือการ

ด าเนินการที่อาจมผีลกระทบตอ่
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน     

ได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรอืชุมชน
หรือสิ่งแวดลอ้มอย่างรุนแรง 

ขนาดใหญ่ ผลกระทบมาก



1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

3. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
และการจัดท ารายงาน (EIA Report)

4. การพิจารณารายงาน (Review)

5. การตัดสินใจ (Decision making)

6.การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation)

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

• รมว.ทส. ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงใน
กำรจัดท ำรำยงำน EIA
• ในทำงปฏิบัติ สผ. จัดท ำแนวทำง
กำรจัดท ำรำยงำนส ำหรับโครงกำร   
แต่ละประเภท รวมทั้งแนวทำงกำร
ประเมินผลกระทบแต่ละด้ำน เช่น  
ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ด้ำนสุขภำพ เป็นต้น

• รมว.ทส. ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ในการจัดท ารายงาน 
EIA และ EHIA

EIA ต้องประกอบด้วยรายละเอียดโครงการฯ สภาพสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการด าเนินการ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
มาตรการป้องกันแก้ไขและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย  

EHIA ต้องประเมินผลกระทบด้านสขุภาพและจัดให้มีการรับฟงั
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกีย่วข้องเป็น
การเพิ่มเติมจาก EIA ด้วย
• เพิ่มความเชื่อมโยง SEA

พ.ร.บ. 2535 พ.ร.บ. ฉบับที่ 2



SEA : Strategic Environmental Assessment  

มาตรา 47 ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือ
กฎหมายอื่นใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ค านึงถึงผลการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังกล่าวด้วย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

ท่ีมา: สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), 2560



1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

3. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
และการจัดท ารายงาน (EIA Report)

4. การพิจารณารายงาน (Review)

5. การตัดสินใจ (Decision making)

6.การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation)

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

• รมว.ทส. มีอ านาจออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต
ผู้จัดท ารายงาน
• ในทางปฏิบัติ สผ. ด าเนินการ
อนุญาตผู้จัดท ารายงานตามบท
เฉพาะกาลของ พ.ร.บ 2535 ใน
รูปแบบคณะกรรมการพิจารณา
ออกใบอนุญาตตามกฎกระทรวง
ออกตาม พ.ร.บ 2518

• รมว.ทส. มีอ านาจออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต
ผู้จัดท ารายงาน
• เพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
จาก 4,000 บาท/ปี 
เป็น 5,000 บาท/ปี 
• ตัดค่าธรรมเนียมค าขอรับ
ใบอนุญาต 40 บาท

พ.ร.บ. 2535

พ.ร.บ. ฉบับที่ 2



1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

3. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
และการจัดท ารายงาน (EIA Report)

4. การพิจารณารายงาน (Review)

5. การตัดสินใจ (Decision making)

6.การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation)

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

• ขั้นตอนและระยะเวลาการ
พิจารณา มี 2 รูปแบบ
• โครงการของรัฐหรือรัฐร่วม
เอกชน ที่ต้องเสนอ ครม.
•โครงการของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ 
ครม. และโครงการเอกชน

• การพิจารณารายงานเป็นอ านาจ
หน้าที่ของ คชก. ที่แต่งตั้งโดย 
กก.วล. 
• คชก. และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ได้รับมอบหมาย มีอ านาจเข้าตรวจ
สถานที่ตั้งโครงการได้
• สผ. เป็นหน่วยงานหลักเร่ือง EIA

• ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา มี 2 รูปแบบ
• โครงการของรัฐหรือรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอ ครม.
• โครงการของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ ครม. และโครงการเอกชน

• การพิจารณารายงานเป็นอ านาจหน้าที่ของ คชก. ที่แต่งตั้งโดย 
กก.วล. 
• คชก. และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย มีอ านาจเข้าตรวจ
สถานที่ตั้งโครงการได้

พ.ร.บ. 2535

พ.ร.บ. ฉบับที่ 2

• เพิ่มค าสั่ง คสช. 9/2559
พรฎ.เบี้ยประชุม คชก. และ

ค่าตอบแทนบุคคลที่ คชก. มอบหมาย
• สผ. โดยความเห็นชอบ กก.วล. 
สามารถมอบหมายหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้



กำรพิจำรณำรำยงำน (Review)

พ.ร.บ. 2535 

โครงการของรัฐหรือรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอ ครม. (ม.47)

โครงการของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ ครม. และโครงการเอกชน (ม.48,49)

สผ. กก.วล. ครม. บุคคลหรือสถาบันเสนอรายงาน/ความเห็น

(ไม่มีก าหนดเวลา)

สผ. คชก. เจ้าของโครงการ คชก.
(30 วัน) (30 วัน)(45 วัน) (ไม่มีก าหนดเวลา)



กำรพิจำรณำรำยงำน (Review)

พ.ร.บ. 2535 พ.ร.บ. ฉบับที่ 2

โครงการของรัฐหรือรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอ ครม. (ม.47)

โครงการของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ ครม. และโครงการเอกชน
(ม.48,49)

โครงการของรัฐหรือรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอ ครม. (ม.49)

โครงการของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ ครม . และโครงการเอกชน
(ม.50,51/1)

สผ. กก.วล. ครม. บุคคลหรือสถาบันเสนอ

รายงาน/ความเห็น
สผ. คชก. กก.วล. ครม. บุคคลหรือสถาบัน

เสนอรายงาน/ความเห็น(ไม่มีก าหนดเวลา) (ไม่มีก าหนดเวลา)

สผ. คชก. เจ้าของโครงการ คชก.
(30 วัน) (45 วัน) (30 วัน)(ไม่มีก าหนดเวลา)

สผ. คชก. เจ้าของโครงการ คชก.
(30 วัน) (45 วัน) (30 วัน)(180 วัน)

จบกระบวนการแต่ไม่ตัดสิทธิให้เสนอรายงานเข้ามาใหม่

เกินเวลา ไม่ให้ความ
เห็นชอบ



มาตรา 49 วรรคสี่

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งเป็นโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย 
โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัย ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ   
ในระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้น อาจ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อให้
ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงานนั้นไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญา
หรือให้สิทธิกับเอกชนผู้นั้นไม่ได้



1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

3. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
และการจัดท ารายงาน (EIA Report)

4. การพิจารณารายงาน (Review)

5. การตัดสินใจ (Decision making)

6.การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation)

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

• ให้หน่วยงำนอนุญำตน ำมำตรกำรที่
ก ำหนดไว้ในรำยงำนไปก ำหนดเป็น
เงื่อนไขในกำรสั่งอนุญำต

• ให้หน่วยงานอนุญาตน ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
• ให้น ารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการไปก าหนดเป็น
เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตด้วย
• ก าหนดกรอบเวลาในการน ารายงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบ
ไปขออนุมัต/ิอนุญาตภายใน 5 ปี

พ.ร.บ. 2535

พ.ร.บ. ฉบับที่ 2



อายุรายงาน 5 ปี
มาตรา 51/6  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือได้รับความ

เห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการสามารถน าไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตประสงค์จะน ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการแล้ว เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง โครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการที่จะด าเนินการนั้นจะต้องไม่มีการดัดแปลง ขยาย ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชนเพิ่มขึ้นจากที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ หรือจะต้องไม่เป็นโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นหรือได้รับความเห็นชอบ เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาใหม่ แล้วแต่กรณี
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1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

3. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
และการจัดท ารายงาน (EIA Report)

4. การพิจารณารายงาน (Review)

5. การตัดสินใจ (Decision making)

6.การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & Evaluation)

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

• ไม่มีกลไกกำรติดตำมตรวจสอบ

• ก าหนดกลไกการรายงานผล monitor
• ก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีไม่ส่งรายงาน 

monitor
• กรณีที่ปรากฏการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 

ให้ สผ .เสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
อนุญาตอนุญาตให้ด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้
ผู้ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการให้ถูกต้อง และให้
หน่วยงานฯ แจ้งผลการด าเนินการให้ สผ. ทราบ ภายใน 
90 วัน

พ.ร.บ. 2535

พ.ร.บ. ฉบับที่ 2



การรายงานผล monitor (มาตรา 51/5) 
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ผู้ด าเนินการจัดท ารายงาน monitor ส่งหน่วยงานอนุญาต
อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

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

สผ. รวบรวมและจัดท ารายงานพร้อมความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเสนอ กก.วล. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



พ.ร.บ. 2535 

 ไม่มีกลไกบังคับใช้กฎหมาย
 มีโครงการที่หลีกเลี่ยงหรือก่อสร้างไปก่อน

เสนอรายงาน

พ.ร.บ. ฉบับที่ 2

 ก าหนดโทษปรับ กรณีก่อสร้างหรือด าเนิน
โครงการหรือกิจการก่อนที่จะได้รับความเห็น
ชอบรายงาน ไม่เกิน 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่
เกินวันละ 1 แสนบาท หากยังไม่หยุดการกระท า
นั้น โดยหากเป็น EHIA ปรับเพ่ิมอีกกึ่งหน่ึง

 ตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ประเด็นอื่นๆ 



 คชก. ซึ่งแต่งตั้งไว้ตาม พ.ร.บ.2535 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ 
ตาม พ.ร.บ. ฉบับที่ 2
 ส่วนกลาง (9 ชุด)

 จังหวัด (25 ชุด)

 โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงาน ตาม พ.ร.บ.2535 (บ้านเอื้ออาทร) 
ให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ขอรับไปปฏบิัติ 

บทเฉพาะกาล



 รายงานที่ได้ยื่นไว้ตาม พ.ร.บ. 2535 และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็น
รายงานตาม พ.ร.บ. ฉบับที่ 2 และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 2
 ระยะเวลาแก้ไขรายงาน 180 วัน

 รายงานที่ได้ยื่นไว้แล้ว และรอเสนอ คชก. 

 รายงานที่เคยเสนอ คชก. พิจารณาไปแล้ว และอยู่ระหว่างการแก้ไข

 อายุรายงาน 5 ปี (นับถึงวันท่ีเสนอขออนุมัต/ิอนุญาต)
 รายงานท่ีได้รับความเห็นชอบก่อน พ.ร.บ.ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับ มีอายุ 5 ปี นับจาก พ.ร.บ.ฉบับที่ 
2 มีผลใช้บังคับ (18 ก.ค. 61)

รายงานที่ได้รับความเห็นชอบหลังจาก พ.ร.บ.ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ สผ. 
แจ้งผลการพิจารณา

บทเฉพาะกาล



 ผู้มีสิทธิท ารายงานตาม พ.ร.บ. 2535 ถือเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานตาม พ.ร.บ 
ฉบับที่ 2 ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ

 ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน ที่ยื่นไว้ตาม พ.ร.บ. 2535 ให้ถือ
เป็นค าขอตาม พ.ร.บ. ฉบับที่ 2 และด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ 
ฉบับที่ 2

บทเฉพาะกาล



 กฎหมายลูกที่ออกตาม พ.ร.บ. 2535 ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับ พ.ร.บ. ฉบับที่ 2

 พรฎ. / กฎกระทรวง / ประกาศ ที่ต้องออกตาม พ.ร.บ. ฉบับที่ 2 ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้
บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ รมว. รายงานเหตุผลต่อ ครม. 
ทราบ

บทเฉพาะกาล



การจัดท า กม.ล าดับรอง ตามกรอบเวลาของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 2
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19 ม.ค. 61
สนช. เห็นชอบ

ร่าง พ.ร.บ.

ปี 2561 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.ธ.ค.

19 เม.ย. 61
พ.ร.บ. ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

18 ก.ค. 61
พ.ร.บ. 

มีผลใช้บังคับ

15 ต.ค. 61
กรอบเวลาจัดท า
กม.ล าดับรอง

90 วัน 90 วัน

กม.ล าดับรอง 11 เรื่อง (9 ฉบับ)
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 ประกาศ ทส.

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

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

3. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
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 ประกาศ กก.วล.

5. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่
พิจารณารายงาน EIA แทน สผ. และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

6. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงาน EIA

7. เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลและประเภทของรายงาน EIA ที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการสามารถมอบหมายให้พิจารณาให้ความเห็นประกอบ
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 กฎกระทรวง

8. เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน EIA

 พระราชกฤษฎีกา

9. เรื่อง ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและค่าตอบแทน
ของบุคคลหรือสถาบันที่ท าหน้าที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณารายงาน EIA
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หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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1. เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในกรณีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
ด าเนินการแทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 50 และ 
51) 

2. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่โครงการหรือ
กิจการหรือการด าเนินการ (มาตรา 51/2) 
หมายเหตุ กรณีจังหวัดท่ีได้รับภารกิจการพิจารณารายงาน 
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3. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ส่วนภูมิภาค 
(มาตรา 51/5) 

4. เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วน
ภูมิภาคและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ (มาตรา 110/1 และมาตรา 110/2)

หน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

1. รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรอการสั่งอนุญาต จนกว่าจะได้รับการแจ้งผลการ
พิจารณรายงานฯ จาก สผ. หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. 
(มาตรา 50 วรรค 1 และ 2)

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในฐานะกรรมการ (มาตรา 51)

3. น ามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ
สั่งอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย (มาตรา 51/3)
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หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

4. รับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (มาตรา 51/5 วรรค 1) และน ามาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ
สั่งต่ออายุใบอนุญาต (51/3 วรรค 2)

5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ส่งให้ ทสจ. ในเขตท้องที่นั้น หรือ สผ. ส าหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับรายงาน (มาตรา 51/5 วรรค 2)

6. ตรวจสอบอายุรายงานที่น ามาประกอบการยื่นขออนุญาต ต้องไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณารายงาน หรือตั้งแต่ 18 ก.ค. 61 แล้วแต่กรณี ถึงวันที่ยื่นขออนุญาต (มาตรา 51/5 
วรรค 2)
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หน้าที่ของผู้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

1. ตรวจสอบโครงการว่าเข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน IEE/EIA/EHIAตามประกาศ ทส. หรือไม่ (มาตรา 48)

2. ว่าจ้างผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานฯ เป็นผู้ด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานฯ 
(มาตรา 51/4)

3. เสนอรายงานฯ ต่อ สผ. หรือมอบอ านาจให้ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานฯ เป็นผู้เสนอแทน (มาตรา 50
วรรค 1)
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หน้าที่ของผู้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

4. ก ากับการด าเนินโครงการ
4.1 ไม่ก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการก่อนที่รายงานจะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับ    

ความเห็นชอบจาก คชก.      ก่อสร้างก่อนมีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 1 แสน
บาทตลอดระยะเวลาที่ไม่หยุดการกระท านั้น โดยกรณี EHIA ปรับเพิ่มอีกกึ่งหนึ่ง (มาตรา 101/1)

4.2 แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท ารายงานใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น  หรือหัวข้อที่ คชก. 
ก าหนดภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ คชก. (มาตรา 51/1 วรรค 2)

4.3 ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศ ทส.      ไม่ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการมีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท (มาตรา 101/2)   

5. เข้าร่วมประชุม คชก. เพ่ือให้ข้อมูล/ค าชี้แจง



 EIA/EHIA เป็นกระบวนการทางวิชาการเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน 
อนุมัติ/อนุญาต (เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอนุญาต แต่ไม่ใช่การอนุญาต)

 การกลั่นกรองโครงการที่ต้องจัดท า EIA/EHIA ใช้ระบบ fixed list โดยเป็นอ านาจ รมว.ทส.  
โดยความเห็นชอบของ กก.วล. ประกาศก าหนด (ชัดเจนในการปฏิบัติ ลดการใช้ดุลยพินิจ)

 ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณารายงานของ สผ. และ คชก.

 มาตรการที่ก าหนดในรายงาน EIA/EHIA ต้องใช้เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตโครงการ
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หลักการเดิมที่คงไว้ตาม พ.ร.บ. 2535
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เจ้าของโครงการ
ผู้จัดท ารายงาน

ผู้พิจารณารายงาน

สผ.
หน่วยงานของรัฐ

(ที่ได้รับมอบหมาย)

สผ.
คชก.

บุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย

ทุกภาคส่วน

สผ.

เจ้าของโครงการ

เจ้าของโครงการ
หน่วยงานอนุญาต

สผ.

ทุกภาคส่วน



ขอบคุณค่ะ
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Databaseeia.onep@gmail.com
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Application :   SMART EIA


