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ข้อเสนอภาคประชาชน 

ต่อการจัดท าร่างกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ..... 

(โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมาย 
ทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น  
ต่อประชาชน  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้ก าหนดแนวทางให้หน่วยงานรัฐ
ด าเนินการตราร่างพระราชบัญญัติตามหลักการที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก าหนด
เกณฑ์ข้ันต่ าของการรับฟังความคิดเห็นไว้ว่า ให้หน่วยงานรัฐเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 
15 วัน ผลปรากฏว่าหน่วยงานรัฐจ านวนมากเร่งด าเนินการน าร่างกฎหมายเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วย
หลักเกณฑ์ขั้นต่ าดังกล่าว โดยไม่สนใจว่าจะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงหรือไม่ 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับไม่สามารถ  
มีส่วนร่วมต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว  เช่น การรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  .... ที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา เป็นการขาดการรับฟังความคิดเห็นก่อนกระบวนการ 
ร่างกฎหมาย โดยที่รัฐเป็นผู้ร่างกฎหมายอยู่ฝ่ายเดียว และน ามารับฟังความคิดเห็นเม่ือร่างกฎหมาย 
ทั้งฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว และด้วยระยะเวลาแสดงความคิดเห็นที่สั้น ช่องทางการแสดงความคิดเห็น  
ที่แคบ ตลอดจนไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ เช่น สภาพปัญหา
และสาเหตุของปัญหาของกฎหมายดังกล่าว  หลักการอันเป็นสาระส าคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น ความ
จ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ปัญหานั้น  ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่
จะรับฟังความคิดเห็น  

ดั งนั้นกระบวนการร่ างกฎหมายพระราชบัญญัติส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม                  
แห่งชาติ พ.ศ..... ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วนั้น สะท้อนถึง
ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และไม่เป็นไป
ตามหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 77  

 

 



- 2 - 
 

ตามที่มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้
ด าเนินการ อันจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียส าคัญของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ
หรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับมาตรา 278 ที่ให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
ด าเนินการ ให้จัดท าร่างกฎหมายที่จ าเป็นตามมาตรา 58 ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น 

เมื่อพิจารณามาตรา 50 ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... 
ซึ่งก าหนดว่า กรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใด มีการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบแล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับ
โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันนั้น และรัฐมนตรีสามารถประกาศ
ก าหนดให้โครงการหรือกิจการ ในท านองเดียวกันถือปฏิบัติโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ ตลอดจนการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ามาตรการต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ส าหรับ โครงการหรือกิจการที่ ผ่ านการตรวจสอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือ
เป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

จากที่กล่าวมา มาตรา 50 กลับเป็นการลดทอนสิ่งที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้แคบลงอย่างเห็นได้ชัด
จากที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ด าเนินการ กลับลดทอนเหลือ
เพียงเป็นโครงการหรือกิจการเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการของรัฐที่อาจเกิดผลกระทบขึ้น อีกทั้ง
ยังขาดรายละเอียดในการก ากับการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งเป็นการเขียนอ านาจลอยไว้ โดยไม่มีการก าหนดให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ควรจะมีการออกกฎหมายลูกเพ่ือรองรับหลักเกณฑ์ต่างๆ และต้องก าหนดรายละเอียดเงื่อนไข เพ่ือก ากับ
การใช้อ านาจรัฐไว้ เพ่ือที่จะสามารถใช้สิทธิกระบวนการทางศาลตรวจสอบได้ หากว่าไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
แม่บทก าหนดไว้ เช่น 

- การไม่เปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ชุมชนได้รับทราบ  
ซึ่งต้องก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณารายงาน EIA ว่าต้องเปิดเผยรายงานให้ชุมชนได้รับ
ทราบด้วย 

- มีการหลบเลี่ยงการท า EIA เช่น กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นก าหนดขนาดที่ต้องจัดท า EIA  
อยู่ที่ขนาด 10 เมกะวัตต์  แต่กลับพบว่าบริษัทผู้ประกอบการหลบเลี่ยงการท า EIA  โดยยื่นขอ
อนุญาต เป็นขนาด 9.9 เมกะวัตต์ เพ่ือหลบเลี่ยงการจัดท า EIA  
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ดังนั้น มาตรา 50 ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...                
จึงเป็นการบัญญัติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ  

ภาคประชาชน และเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในนามเครือข่ายประชาชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงได้มีข้อเสนอเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ระบบของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

 เนื่องจากระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … 
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นนั้น กล่าวถึงระบบของการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแ วดล้อมเพียงแค่  2  ระบบคือ การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
( Environmental Impact Assessment- EIA ) และ กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ( Environmental Health Impact Assessment – EHIA )  

 ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีข้อสรุปในเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment - SEA ) ปรากฏตามผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายดังกล่าวว่าจะด าเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คือ
ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป SEA ของประเทศ 

ภาคประชาชนเห็นว่าการอาศัยการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนั้นอาจไม่เพียงพอ  
ต่อการน ามาปฏิบัติ  จึ ง เห็ นว่ า  ควร มีการประเ มินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ( Strategic 
Environmental Assessment - SEA ) ที่เป็นการประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้เห็นถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่และเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ โดยลักษณะของโครงการพัฒนา
ต้องสอดคล้องกับ SEA ของแต่ละพ้ืนที่และการเกิดข้ึนของโครงการจะต้องมีการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ก่อนว่า
สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่หรือไม่ หากว่าสอดคล้องจึงค่อยมีการจัดท ารายงาน EIA/EHIA หากไม่สอดคล้อง
ต้องไม่ด าเนินการโครงการนั้น  

นอกจากนั้นแล้วภาคประชาชนเห็นว่าต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ เพ่ือเป็นกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 ต้องพิจารณาถึงทางเลือกอย่างรอบด้านโดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
โดยรวมของแต่ละทางเลือก ทั้งที่เป็นต้นทุนด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ
ด้านสุขภาพ 
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 ต้องศึกษาประเมินผลกระทบ และความเสียหาย โดยรวมถึงการประเมินต้นทุนภายนอก 
(Externality) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ และคิดรวมคุณค่า 
ในเชิงระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นทุนการให้บริก ารเชิงนิเวศ 
(Ecological Service) ต้องเอาต้นทุนภายนอกนี้ไปรวมกับต้นทุนภายใน และใช้ประกอบการ
ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 

 หากพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการนั้นอยู่ในพ้ืนที่ระบบนิเวศเฉพาะ ต้องออกแบบการศึกษาเป็นการ
เฉพาะสอดคล้องกับความจ าเพาะของระบบนิเวศ เช่น พ้ืนที่ชุ่ มน้ าที่มีความส าคัญ 
ระดับนานาชาติ (Ramsar Site) 

 ต้องก าหนดแยกสัญญาว่าจ้างการก าหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping) กับสัญญาว่าจ้างการด าเนินการประเมิน 
ผลกระทบ (Assessment) ออกจากกัน เพ่ือน าผลจากการท า Public Scoping มาก าหนด
เป็นสัญญาว่าจ้างการประเมินผลกระทบที่เหมาะสมและมีงบประมาณด าเนินการเพียงพอ 
โดยจะต้องให้มีกลไกพิจารณาเห็นชอบขอบเขตการศึกษาและแนวทางประเมินผลกระทบ  
โดยสาธารณะก่อนที่จะมีการด าเนินการประเมินผลกระทบต่อไป 

ข้อเสนอของภาคประชาชนดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม) ที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 6 การประเมินสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ได้เสนอแนะต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท ากฎหมาย ประกอบกับร่างมติของสมัชชาสุขภาพ ครั้ งที่  5 (มติ  6 ผนวก 1  
วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ) ที่ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนจากหลายภาคส่วน โดยเสนอให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ก่อนให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนด้านการพัฒนา และมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเพ่ิมเติมเรื่องการจัดท ารายงาน SEA และความเชื่อมโยง
ระหว่างการท า SEA กับ EIA/EHIA 

2. มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพ้ืนที่ 

 ภาคประชาชนเห็นว่า ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ(Carrying Capacity) ของ
พื้นที่ ในการศึกษาข้อจ ากัดต่างๆ ไม่ว่าจะด้านพ้ืนที่ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ตลอดจนถึงการ
แก้ไขผลกระทบหรือการเยียวยา โดยค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมเข้าไปในพ้ืนที่จะส่งผลต่อ
ศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่อย่างไร ซึ่งเห็นควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดรับกับศักยภาพของพ้ืนที่
และการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ได้เสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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ในการจัดท ากฎหมาย ประกอบกับร่างมติของสมัชชาสุขภาพครั้งที ่5 (มติ 6 ผนวก 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2555) 
ที่ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดท าขึ้น  

และปรากฏว่าในมาตรา 53 วรรค 4 ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. .... นั้นเป็นการน าค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2559 มาบัญญัติไว้
ในมาตราดังกล่าว ซึ่งก าหนดว่า ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการหรือกิจการ
ด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย หรือความมั่นคงทาง
พลังงาน ในระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้  
แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไม่ได้   

การก าหนดไว้เช่นนี้เข้าข่ายละเมิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 58 ที่ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนก่อน 
เพ่ือน ามาประกอบในการพิจารณาการด าเนินการหรืออนุญาต รวมทั้ งเป็นการลดทอนไม่ให้ความส าคัญ 
กับการปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนของ  EIA  ให้ครบถ้วนก่อนการด าเนินการใดๆ ตามหลักป้องกันไว้ก่อน
(Precautionary Principle) จึงเห็นว่าสมควรตัดมาตราดังกล่าวออกจากร่างกฎหมายฉบับนี้ 

 
3.  องค์กรบริหารจัดการระบบประเ มินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ 
    หรือหน่วยงานกลาง 

ในการจัดท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ช านาญการในการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และฉบับร่างกฎหมายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้น  

เห็นว่าควรก าหนดบทบัญญัติในเรื่องการจัดจ้างผู้จัดท ารายงานฯ โดยมีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่  
ให้มีหน้าที่จัดจ้างผู้จัดท ารายงาน (ไม่ใช่การว่าจ้างโดยเจ้าของโครงการตามท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน)  ภาคประชาชน
จึงมีข้อเสนอเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

 กระบวนการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
-  ผู้จัดท ารายงานต้องเป็นหน่วยงานกลางที่มีการยอมรับร่วมกัน 
-  ความสัมพันธ์ของเจ้าของโครงการและบริษัทผู้จัดท ารายงานประเมินผลกระทบ 
   สิ่งแวดล้อมต้องแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิง 
-  มีการจัดท ารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วม และแสดงถึงผล   
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   การพิจารณาข้อคิดเห็นของประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของกระบวนการ 
   มีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 

-  ก า ห น ด ขั้ น ต อน ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป โ ด ย ช อ บ ธ ร ร ม 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมดูแลในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น      
โดยเฉพาะ 

-  ก าหนดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงขั้นตอน
การท ารายงานฯ ได้ตลอดทั้งในระยะก่อนเริ่มด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ  
และหลังจากด าเนินการ  

 คณะกรรมการผู้ช านาญการ 

-  คณะกรรมการผู้ช านาญการในการพิจารณาอนุมัติรายงานจะต้องมีองค์ประกอบ 
ที่เท่าเทียมกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ และอาจ
มีคณะกรรมการผู้ช านาญการในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการผู้ช านาญการ 
ในระดับจังหวัด โดยจะมีความสอดคล้องตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
(ฉบับคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม) ที่ได้เสนอเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ไว้ 

 
ข้อสนับสนุนของภาคประชาชน 

ภาคประชาชนเห็นด้วยกับการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ในร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ... มาตรา 50 ในประเด็นที่ก าหนดให้การขอ
ต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการที่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ซึ่ง เป็นหลักการเดิมที่มีอยู่ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 อยู่แล้ว (มาตรา 49 วรรคท้าย) รวมถึงหลักการส าคัญในขั้นตอนการออกประกาศ
กระทรวงตามร่างมาตรานี้ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วย  

และเห็นด้วยกับร่างมาตรา 59 ที่ก าหนดให้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
สามารถน าไปใช้ได้เป็นระยะเวลาห้าปี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวต้องมีการทบทวนความเหมาะสมก่อน
น าไปใช้  

ภาคประชาชนเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเหมาะสมและควรสนับสนุนให้น าไปใช้ในทางปฏิบัติต่อไป 
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