
สรุปความคืบหน้า
ในการตราอนุบัญญัติตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ประกาศใช้บังคับเม่ือ อนุบัญญัติ คงเหลือ หมายเหตุ

๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ ๔ ฉบับ ๒ ฉบับ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ

๒ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ ๙ ฉบับ ๔ ฉบับ ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ 

๓ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๘ ๘ ฉบับ ๔ ฉบับ ไม่ก าหนดเวลา

๔ พระราชบัญญัติงาชา้ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘ ๑๙ ฉบับ -

๕ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๙ พ.ค.๒๕๖๒ ๓๒ ฉบับ ๒๙ ฉบับ ภายใน ๒ ปี วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ 

๖ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ๗๕ ฉบับ ๗๔ ฉบับ ภายใน ๒ ปี วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ 

๗ พระราชบัญญัติอทุยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ๒๖ ฉบับ ๒๖ ฉบับ ภายใน ๑ ปี วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ 

๘ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๒ - - ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อการจัดต้ัง
ส านักงาน คทช. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ 

๙ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒ มี.ค.๖๐ ๘๔ ฉบับ ๑ ฉบับ ภายใน ๒ ปี วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ 

สรุปความคืบหน้าในการตราอนุบัญญัตติามแผนการปฏริูปประเทศด้านทรัพยากรทางบก

๒



๑.๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีผลใช้บังคับ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ อนุบัญญัติ ๔ ฉบับ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๒ ฉบับ

๑) พระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... (ไม่มีก าหนดระยะเวลา)

๒) ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดใหส้ถาบัน

หรือองค์กรอื่นด าเนินการรับรองไม้ และการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อ

การค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแทนกรมป่าไม้ พ.ศ. .... (ครบก าหนด ๑๖ เม.ย.

๒๕๖๓)

๓



ผลกระทบ

(๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
ท าให้บรรดาไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน 

ไม้ขะยุง ไม้ซิก 
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขา
ควาย ยังเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. 

(๒) ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดให้สถาบัน
หรือองค์กรอื่นด าเนินการรับรองไม้ และการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อ
การค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแทนกรมป่าไม้ พ.ศ. .... 

ยังไม่สามารถให้สถาบันหรือองค์กรอื่นด าเนินการแทนกรมป่าไม้ในการออกหนังสือรับรอง
แหล่งที่มาของไม้ตามมาตรา ๑๘/๑ และออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้ า
หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๘/๒ 

๔



๑) ร่างระเบยีบกรมปา่ไม้ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรอืค่าตอบแทนส าหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ไดใ้ห้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ....

(อ านาจอธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง) 

๒) ร่างระเบยีบกรมปา่ไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกบ็ การรกัษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการ

หรือค่าตอบแทนเพื่อบ ารุงรกัษาป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. .... (อ านาจอธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

(๓) ร่างระเบยีบกรมปา่ไม้ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประเมินและออกใบส าคัญรบัรอง
การจัดการป่าไม้อยา่งยัง่ยนื พ.ศ. .... (อ านาจอธิบดีกรมป่าไม้) 

ไม่ด าเนินการ 

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนในการท าการบ ารงุป่า

หรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม

๑.๒ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  มีอนุบัญญัติ  ๙  ฉบับ (อยู่ระหว่างด าเนินการ ๓ ฉบับ ไม่ด าเนินการ ๑ ฉบับ)

๕



ผลกระทบ

ไม่สามารถก าหนดสถานที่ในการให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และก าหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนเพื่อบ ารุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนก าหนดค่าทดแทนส าหรับบุคคล
ทีไ่ด้เสียสิทธิหรือเสื่อมประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.นี้ได้

๖



(๑) ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประเมินและออกใบส าคัญรับรอง
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. ....

(๒) ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตรา การรับรองตรา การแจ้งยกเลิกตรา 
การสั่งยกเลิกตรา การแก้ไขทะเบียนตรา การท าลายตรา และการน าไม้ท่ีได้จากการท าสวนป่าเคลื่อนที่ 
พ.ศ. ....

(๓) ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ 
การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารส าคัญที่เก่ียวกับการดังกล่าว 
และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบ พ.ศ. ....

(๔) ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการโอนทะเบียนสวนป่าและการสิ้นสุดของหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า พ.ศ. ....

๑.๓ พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
มีอนุบัญญัติ ๘ ฉบับ (อยู่ระหว่างด าเนินการ ๔ ฉบับ)

๗



๑) ไม่สามารถจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประเมินและออกใบส าคัญรับรอง
การจัดการป่าไม้ตาม พ.ร.บ.นี้

๒) การขึ้นทะเบียนตรา การรับรองตรา การแจ้งยกเลิกตรา การสั่งยกเลิกตรา การแก้ไข
ทะเบียนตรา การท าลายตรา และการน าไม้ท่ีได้จากการท าสวนป่าเคลื่อนท่ี เป็นไปอย่างล่าช้า 
และไม่เป็นไปตามความใน พ.ร.บ.นี้

๓) การแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสือรับรอง
การแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารส าคัญที่เก่ียวกับการดังกล่าว และหลักฐานแสดงการได้ไม้
มาโดยชอบ ไม่เป็นตามความใน พ.ร.บ.นี้

๔) การโอนทะเบียนสวนป่าและการสิ้นสุดของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่าไม่เป็นตามความใน พ.ร.บ.นี้

ผลกระทบ

๘



- มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  

- อนุบัญญัติ ๑๙ ฉบับ 

(เสร็จแล้ว ๑๙ ฉบับ)

๑.๔ พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

๙



๑.๕ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

มีผลใช้บังคับ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อนุบัญญัติ ๓๒ ฉบับ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
จ านวน ๒๙ ฉบับ

๑) อนบุัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ คนช. ๑ ฉบับ 
๒) อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ๒ ฉบับ
๓) อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งป่าชุมชน/การเพิกถอนป่าชุมชน ๙ ฉบับ
๔) อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน ๙ ฉบับ
๕) อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล ติดตามประเมินผลป่าชุมชน ๙ ฉบับ

- หากด าเนินการไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อาจส่งผลกระทบ
ต่อการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และการกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการก่อนเข้าไปด าเนินการในป่าชุมชน

๑๐



- มีผลใช้บังคับ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- มีอนุบัญญัติ ๗๕ ฉบับ เสร็จแล้ว ๑ ฉบับ คือ

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสตัว์ป่าสงวน 
การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซาก
ของสัตว์ป่าสงวน สาหรับสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมรูะ 
(Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง (Dermochetys Coriacea) และปลาฉลามวาฬ 
(Rhincodon typus) พ.ศ. ๒๕๖๒

- อยู่ระหว่างด าเนินการ ๗๔ ฉบับ

- เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของ คทช.     

๑.๖ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑



๑.๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อนุบัญญัติ ๒๖ ฉบับ (อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ ๒๖ ฉบับ)

- ความในมาตรา มาตรา ๖๔ หากไม่มีการตราพระรากฤษฎีกาฯ อาจ
เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของ คทช.     

๑๒



๑.๘ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

๑๓



ด้านทรัพยากรน  า

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ประกาศใช้บังคับเมื่อ อนุบัญญัติ คงเหลือ หมายเหตุ

๑ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ๒ ฉบับ ๓๘ ฉบับ การตราพระราชกฤษฎีกา
และออกกฎกระทรวง 
ระเบียบและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้น
การออกกฎกระทรวง
และประกาศตามหมวด ๔ 
การจัดสรรน้ าและการใช้น้ าให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ให้นายกรัฐมนตร ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่
กรณี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ต่อคณะรฐัมนตรี
เพื่อทราบ

๑๔



ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ
ร่าง พระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน  า พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ร่าง กฎกระทรวง ๗ ฉบับ,  ระเบียบ/ประกาศ ๔ ฉบับ รวมจ านวน ๑๑ ฉบับ ซึ่งออกโดยนายกรัฐมนตรี            

อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. (ปัจจุบัน ร่างประกาศก าหนดแบบบัตรฯ ๑ ฉบับ อยู่ระว่างเสนอ 
นรม., รมต.กษ., รมต.ทส., และ รมต.มท. ลงนาม) คงเหลืออยู่ที่ สคก. ๑๐ ฉบับ และในจ านวน ๑๐ ฉบับ
ดังกล่าว สคก. ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วจ านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
พิจารณาร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ า/ ร่างกฎกระทรวงกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าใน 
กนช./ และร่างกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ า จ านวน ๓ ฉบับ ตามล าดับ  
ส่วนที่เหลืออีก ๗ ฉบับ สคก. จะเรียกประชุมต่อไป

ร่าง ระเบียบ/ประกาศ จ านวน ๖ ฉบับ ซึ่งออกโดย กนช. อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ คกอ. คณะที่ 
๕      มีการประชุมตรวจพิจารณาร่างฯ ดังกล่าว ตลอดมา

ร่าง แบบของประกาศ จ านวน ๖ ฉบับ (จะประกาศเมื่อถึงก าหนดการนั น  ๆเช่น ประกาศภาวะน  าแล้ง, 
ประกาศผังน  า เป็นต้น

ร่าง กฎกระทรวง/ประกาศ กนช. จ านวน ๔ ฉบับ ยกร่างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอ
คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ ใน กนช.

๑๕



กระทรวงมหาดไทย
ร่างกฎกระทรวง จ านวน ๒ ฉบับ อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณายกร่าง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่างกฎกระทรวง จ านวน ๓ ฉบับ ยกร่างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมายของ ทส. และคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ ใน กนช. พิจารณาให้ความเห็น 
ก่อนเสนอ กนช. และคณะรัฐมนตรี ตามล าดับ
ร่างกฎกระทรวง/ ประกาศกระทรวง จ านวน ๓ ฉบับ ตามหมวด ๔ อยู่ระหว่างการศกึษา

พิจารณายกร่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างกฎกระทรวง/ ประกาศกระทรวง จ านวน ๓ ฉบับ ตามหมวด ๔ อยู่ระหว่างการศกึษา

พิจารณายกร่าง

๑๖



๑) การบริหารจัดการน้ าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดสรร การใช้ การพัฒนา 
การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
บริหารจัดการน้ าอย่างสอดคล้องกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

๒) เนื่องจากการบริหารจัดการน้ ามีหลายหน่วยงาน ท าให้ขาดการบูรณาการและไม่มี
เอกภาพ ไมม่ี พ.ร.บ./กฎหมาย ในการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมไม่มียุทธศาสตร์
/ แผนแม่บท/ แผนปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน้ า

๑๗



๓. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๘



๓. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จ านวน 2 ฉบับ

๓.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มีผลใช้บังคับ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอนุบัญญัติ ๔๐ ฉบับ

(เสร็จแล้ว ๒๔ ฉบับ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๖ ฉบับ)

๓.๒ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒

มีผลใช้บังคับ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีอนุบัญญัติ ๒๗ ฉบับ

(เสร็จแล้ว ๑๘ ฉบับ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๔ ฉบับ)

๑๙



๔. ด้านสิ่งแวดล้อม 

๒๐



อนุบัญญตัิจ านวน ๙ ฉบบั 

พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีผลใช้บงัคบั 18 กรกฎาคม 2561  

เสร็จแล้วจ านวน ๗ ฉบบั 

อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๒ ฉบบั 

๒๑



4

2

4

3

1

ก าหนดนิยามค าว่า “คณะกรรมการผู้ช านาญการ”

ก าหนดให้กรรมการในคณะกรรมการผูช้ านาญการไดร้ับเบี้ย

ประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมาประชุม ครั้งละ ๒,๔๐๐ บาท

ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการผู้ช านาญการไดร้บัเบ้ียประชุม

เพิ่มขึ้นอีก ๑ ใน ๔ ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการนัน้มีสิทธิได้รบั

(๓,๐๐๐ บาท)

ก าหนดให้บุคคลหรือสถาบนัที่คณะกรรมการผู้ช านาญการมอบหมาย

ให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายรายโครงการ

ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด แต่ไม่เกินโครงการละ 

20,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ่าย

ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ก าหนด

๑. พระราชกฤษฎกีาเบีย้ประชมุของกรรมการผูช้ านาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...

ผลกระทบ

๒๒



เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ

และการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ช านาญการ การสั่งพัก

และ เพิกถอนใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติ งาน

ของผู้ ได้รับใบอนุญาตของผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับ

การศึกษาและมาตรการปอ้งกันและแกไ้ขผลกระทบกระเทอืน

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขออนญุาต การอนุญาต การตอ่อายกุารออก

ใบแทน การสัง่พกัใช ้และเพกิถอนใบอนุญาต เป็นผูจ้ดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ .ศ. ….

๒๓



ผลกระทบ

1
เบี้ ยประชุมของกรรมการผู้ ช านาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือ สถาบัน

อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนญุาต การอนุญาต การต่ออายุการออกใบแทน 

การสั่งพกัใช้ และเพิกถอนใบอนญุาต อาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๒๔



Thank You

๒๕

ที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ - ๓


