กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2560

คำนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารในการก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการรวบรวมกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนาเสนอ
กระบวนการปฏิบัติงานของงานหลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน และตัวชี้วัด
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ เพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กาหนด
ดังนั้น จึงจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายในของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนินงาน ลดการทางานที่ซ้าซ้อน และรวมถึงตัวชี้วัดของกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี
ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ เป็นแนวทางหนึ่ง
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หน้า ก

สารบัญ
หน้า
คานา
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดทานโยบายและแผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการ EIA โครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการ
หรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคล
• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการ
ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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32

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
การจัดทานโยบายและแผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. บทนา
นับตั้งแต่มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human
Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 ประเทศไทยได้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญตั้งแต่ ปี 2518 คือ การตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 โดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เริ่มแรกได้รับการบัญญัติไว้ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ . 2518 โดยมี ก ารออกประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้อง
มีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กาหนดให้
โครงการหรือกิจการจานวน 10 ประเภท ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติในการจัดทารายงาน EIA และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน
ได้ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีการกาหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรื อกิจ การที่ต้องจั ดทารายงาน EIA จานวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 35 ประเภทโครงการ
และโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงาน EHIA จานวน 12 ประเภทโครงการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในการจัดทารายงาน EIA ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จึ ง นั บ ว่ า การก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อ กิ จ การที่ต้ อ งจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติในการจัดทารายงานฯ เป็นกระบวนการ
ที่สาคัญต่อการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดังนั้น กองพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม (กพส.) จึ งได้จัดท าคู่มื อการปฏิบัติ งานกระบวนการการจั ดทานโยบายและ
แผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิ จการที่ต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและหลั กเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติในการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับบุคลากรและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ง่ายยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
การจัดทานโยบายและแผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรของกองพั ฒ นาระบบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อเป็นการแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็น
มืออาชีพ และให้บุคคลากรสามารถทางานแทนกันได้
2.3 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทานโยบายและแผนด้าน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง

3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดทานโยบายและ
แผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
3.1 เพื่อกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
3.2 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(2)
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4. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดทาและการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลหรือโครงการหรือกิจการที่ต้องดาเนินการพิจารณาทบทวนประเภท
และขนาดโครงการ
2. จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรุปข้อมูล
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. จัดทาวาระเรื่องเพื่อทราบเสนอคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ชุดที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทาวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
6. จัดทาร่างคาสั่งเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม และส่งเรื่อง
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการการจัดทานโยบายและ
แผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ประเด็น
ข้อกาหนด

ผู้รับบริการ

- ภาคธุรกิจ
- หน่วยงานภาครัฐ
ความต้องการและ - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับชัดเจน
ความคาดหวัง - ขั้นตอนการดาเนินการชัดเจน
โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
- ข้อมูลกระบวนการพิจารณามี
การเผยแพร่เข้าถึงง่าย

จุดควบคุมใน
กระบวนการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- หน่วยงานของรัฐและประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ
- มาตรการ ได้รับการดาเนินการจาก
เจ้าของโครงการอย่างสัมฤทธิ์ผล

1. กระบวนการทุกขั้นตอนปฏิบตั ิให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีกาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน
กระบวนการ
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินงาน

(3)

ข้อกาหนด
และกฏหมาย
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่ ง ชาติ พ.ศ.2535
มาตรา 46 วรรค 1
และวรรค 2
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6. คาจากัดความ
- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(Environmental Impact Assessment : EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับ
โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA)
- คชก. คือ คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กก.วล. คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

7. ความรับผิดชอบ
- กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์/กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) : ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจนสาเร็จตามเป้าหมาย
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) : ในขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ การจัดทา
นโยบายและแผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน)
การกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติในการจัดทารายงานฯ โดยรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกลไกและมาตรการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนั้นจะมีการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและแผน, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ จนได้ข้อยุติ
ร่วมกัน และจั ดทาร่างประกาศเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงร่างประกาศ จากนั้น
นาเสนอคณะกรรมการผู้ชานาญการ พิจารณารายงาน EIA ชุดที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและส่งร่างประกาศให้กลุ่มงาน
นิติการ/สผ. พิจารณาให้ความเห็น และนาเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ/
ไม่เห็ นชอบ ถ้าพิจารณาว่าไม่เห็ น ชอบให้ นาร่างประกาศกลับมาปรับปรุง ถ้าเห็ นชอบให้ ส่งประกาศให้ ส านัก
เลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยอยู่ในรูปแบบ
การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดาเนินงานด้าน EIA หรือ แจ้งหนังสือนาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้ง
ประกาศบนเว็บไซต์เผยแพร่

(4)

-5-

รูปแผนภาพกระบวนการการจัดทานโยบายและแผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2
รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สานักงาน
นโยบายและแผน, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้เชี่ยวชาญ
3
จัดทาร่างประกาศ

4

5

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรับปรุงร่างประกาศ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แนว
ทางการดาเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ

A

ระยะเวลา
(หน่วย)

รายละเอียดงาน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กลไกและมาตรการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สานักงาน
นโยบายและแผน หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ผู้เชี่ยวชาญ จนได้ข้อยุติร่วมกัน

จัดทาร่างประกาศ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แนวทางการ
ดาเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ

1) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชิญ
หน่วยงานที่เ กี่ ย วข้อง ภาคเอกชน สถาบันการศึก ษา
องค์กรอิสระ และภาคประชาชน เป็นต้น
2) ลง website สวผ. เผยแพร่ เ อกสารจั ด ประชุ ม
อย่างน้อย 15 วัน หากสงสัยให้ส่งข้อคาถามทาง e-mail
1) ปรั บ ปรุ ง ร่ า งประกาศ/ข้ อ เสนอเชิง นโยบาย/แนว
ทางการดาเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ
2) น าเสนอคณะกรรมการผู้ ช านาญการ พิ จ ารณา
รายงาน EIA ชุดที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
3) ส่งร่างประกาศให้กลุ่มงานนิติการ/สผ. พิจารณาให้
ความเห็น

(5)

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

- นโยบาย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อสั่งการ
- ปัญหา ข้อเสนอแนะ
จ า ก ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง
รายงานการรับฟังความ
คิดเห็นเจ้าหน้าที่
สานักงานนโยบายและ
แผน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ร่างประกาศ/
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/
แนวทางดาเนินงาน/
แนวทางปฏิบัติ
รายงานการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ร่างประกาศ/
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/
แนวทางดาเนินงาน/
แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
กพส.

กพส.

กพส.

กพส.

กพส.

เอกสารอ้างอิง

-6ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หน่วย)

6

รายละเอียดงาน

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

น าร่ า งประกาศ/ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย/แนวทางการ วาระการประชุม
ด าเนิ น งาน/แนวทางปฏิ บั ติ เ สนอให้ ค ณะกรรมการ กก.วล.
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา

A

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

กพส.

วาระการประชุม
กก.วล.

วาระการประชุม
กก.วล.

นาร่างประกาศ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แนว
ทางการดาเนินงาน/แนวทางปฏิบัติส่งให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา

7
คณะกรรมการฯ
พิจารณา

เห็นชอบ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเรื่องที่เสนอ วาระการประชุม
กก.วล.

ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ

ปรับปรุงประกาศ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แนวทางการ
ดาเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ

ร่างประกาศ/
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/
แนวทางดาเนินงาน/
แนวทางปฏิบัติ

กพส.

ไม่เห็นชอบ

8
ปรับปรุงประกาศ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย/
แนวทางการดาเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ

B

(6)

-7ลาดับ
ที่
9

ผังกระบวนการ

B

ระยะเวลา
(หน่วย)

รายละเอียดงาน
1) จัดทาร่างประกาศ เสนอ รมว.ทส. เพื่อโปรดพิจารณา
2) ส่งประกาศให้สานักเลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลป้อนเข้า
หนังสือส่งเรื่อง

ส่งประกาศให้สานักเลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
10
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

11
นาประกาศขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ รวมทั้งนา
ประกาศลงระบบฐานข้อมูล

ผลผลิต
ประกาศข้อเสนอเชิง
นโยบาย/แนวทางการ
ดาเนินงาน/แนวทาง
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
กพส.

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยอยู่ในรูปแบบ ประกาศ/
การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดาเนินงานด้าน EIA ข้อเสนอเชิงนโยบาย/
หรือ แจ้งหนังสือนาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
แนวทางดาเนินงาน/
แนวทางปฏิบัติ

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ผู้ ที่ กพส.
เกี่ยวข้องรับทราบ

น าประกาศขึ้ น เว็ บ ไซต์ เ ผยแพร่ รวมทั้ ง น าลงระบบ ประกาศ/
ฐานข้อมูล
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/
แนวทางดาเนินงาน/
แนวทางปฏิบัติ

ประกาศ/
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/
แนวทางดาเนินงาน/
แนวทางปฏิบัติได้
ประกาศขึ้นเว็บไซต์

(7)

เอกสารอ้างอิง

กพส.

ประกาศ/
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย/
แนวทาง
ดาเนินงาน/
แนวทางปฏิบัติ
ประกาศ/
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย/
แนวทาง
ดาเนินงาน/
แนวทางปฏิบัติ
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9. ตัวชี้วัดและมาตรฐานงาน
กระบวนการการจัดทานโยบายและแผนด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กระบวนการ
การจัดทานโยบายและ
แผนด้านการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
กระบวนการ
- หน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
ภาคเอกชน รั ฐวิส าหกิ จ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
องค์ ก รอิ ส ระ และภาค
ประชาชน ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ
ประเภทและขนาดในการ
จัด ท านโยบายและแผน
ด้ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
ผลลัพธ์
ประกาศ ทส. - นโยบาย/แผน ที่ถูก
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร นาไปปฏิ บั ติ โดย
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อมได้ประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา

ผลกระทบ
-

10. เอกสารอ้างอิง
ในการพิจารณารายงาน กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และหลั กเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่
10.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-51
10.2 คู่มือระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
10.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 และเพิ่มเติม
10.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ฉบับที่ 1
และเพิ่มเติม
10.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สาหรั บ โครงการหรือกิจ การที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 และเพิ่มเติม

(8)
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11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)
1. แบบฟอร์มเรื่องเพื่อทราบ เสนอ คชก.

2. แบบฟอร์มใบขออนุมัติบรรจุวาระ กก.วล.

(9)

- 10 3. แบบฟอร์มวาระเสนอ กก.วล.

4. แบบฟอร์มขอหารือร่างประกาศเสนอ กนต.

(10)

- 11 5. แบบฟอร์มบันทึก เรียน ลสผ. ลงนามเรียน ปกท.และ รมว.ทส.

6. แบบฟอร์ม ประกาศ ทส.

(11)

- 12 7. แบบฟอร์มบันทึก เรียน ลสผ. ส่งเรื่องประกาศราชกิจจานุเบกษา

8. แบบฟอร์มเรียน สลค. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

(12)
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12. เอกสารบันทึก
หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

1) วาระประชุมและรายงานหลั ก ฐานประชุมหารื อ ผอ.กลุ่มงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / รูปภาพประกอบ /
พัฒนา
ไฟล์เสียงการประชุม
หลักเกณฑ์
2) รายงานสรุปผลการสารวจพื้นที่ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ (ถ้ามี ทั้งนี้ขึ้นกับโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดทานโยบายและแผน) และรูปภาพประกอบ
3) รายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้อง / เอกสารประกอบการจัด
ประชุม / รูปภาพประกอบ / ไฟล์เสียงการประชุม
4) วาระที่ ถู ก บรรจุ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
5) ประกาศ ทส. ที่ลงนามโดย รมว.ทส.
6) - ประกาศ ทส. ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
(Website ส านั กงานเลขานุ การคณะรั ฐ มนตรี :
ประกาศราชกิจจานุเบกษา)
- ประกาศ ทส. เผยแพร่ล งในเว็บไซต์ สวผ.
(www.onep.go.th/eia)
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สถานที่

รูปแบบการจัดเก็บ

กลุ่มงานพัฒนา เก็บในรูปแบบของ
หลักเกณฑ์ ชั้น3 ไฟล์งานในฐานข้อมูล
ตึกหน้า สผ.
กลาง (drive bird)
โดยอยู่ในรูปของ
Microsoft Office
Word, Microsoft
Office Excel และ
Microsoft Office
PowerPoint

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการพิจารณารายงาน EIA
และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA
โครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ
และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
1. บทนา
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เป็นการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 – 50 ซึ่งกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(คชก.) เพื่อให้ การปฏิบั ติงานเป็ นไปในกระบวนงานเดียวกัน กองวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงเห็นสมควรจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
การพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA โครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการพิจารณารายงาน EIA และการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA โครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการ
หรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการ EIA โครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ
2.3 เพื่อเป็นการอธิบายขั้นตอนและวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และช่วย
พัฒนาให้บุคลากรทุกคน สามารถทางานได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถทางานแทนกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้ มั่น ใจว่าได้มีการปฏิบั ติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
EIA โครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
3.1 เพื่อใช้เป็นกรอบในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการดาเนินโครงการ
พัฒ นา ทั้งที่เป็ น ผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม..ที่จะมีผ ลต่อสิ่ งแวดล้ อมในทุกๆ ด้าน
ทั้งทางทรั พยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิ จ และผลกระทบด้านสังคม รวมทั้ง พิจารณาถึงข้อมูลด้าน
ทรั พยากรธรรมชาติและสุ ข ภาพของประชาชนที่อาจได้ รับผลกระทบทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว
เพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบหรือลดผลกระทบด้านลบให้เกิดน้อยที่สุด
3.2

เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถฟื้ น คื น กลั บ มาได้ อ ย่ า งมี ป ระโยชน์
มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุด

3.3

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจดาเนินโครงการหรือกิจการ หรือเพื่อใช้พิจารณาทางเลือกอื่นที่
เหมาะสมที่สุดที่จะดาเนินโครงการหรือกิจการ

4. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โดยเริ่มตั้งแต่หน่วยงานได้รับรายงานจากผู้ยื่นขอรับอนุญาต ทาการตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน การเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นให้กับคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานฯ (คชก.) การแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ยื่นขอรับ
อนุญาต ทั้งนี้ คู่มือนี้ครอบคลุมในกรณีที่โครงการได้รับความเห็นชอบและผู้ยื่นขอรับอนุญาต ได้ยื่นขออนุญาต
ต่อหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตของโครงการ เพื่อดาเนินโครงการ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงาน ที่ได้รับความเห็นชอบ
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5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการการพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการ EIA โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ประเด็นข้อกาหนด

ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้าของโครงการ
หน่วยงานภาครัฐ
นิติบุคคลผู้จัดทา
หน่วยงานภาคเอกชน
รายงาน
ภาคประชาชน
หน่วยงานผู้ขออนุญาต หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ความต้องการและความ การพิจารณาโครงการ เจ้าของโครงการปฏิบัติ
คาดหวัง
ที่มีความรวดเร็วตามที่ ตามมาตรการป้องกัน
กาหนดไว้และเป็นการ และแก้ไขผลกระทบ
พิจารณาที่มีความ
สิ่งแวดล้อม และ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาตรการติดตาม
เป็นธรรม
ตรวจสอบ
จุดควบคุมในกระบวนการ 1. ระยะเวลาในการพิจารณารายงาน
2. ความพึงพอใจของผู้ยื่นขอรับอนุญาต
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ข้อกาหนดและกฏหมาย
1. พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 46-50
2. ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือ
กิจการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4
6. คาจากัดความ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เป็นการศึกษา
เพื่อคาดการณ์ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมทั้งในทางบวก และทางลบ จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สาคัญ
เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ
หรือกิจการ ผลการศึกษาจัดทาเป็นเอกสารเรียกว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ความรับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้
ในหัวข้อที่ 8
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
กระบวนการการพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA ของ
โครงการหรือกิจ การที่ต้องได้รับ อนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เน้นที่ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและระยะเวลาในการพิจารณารายงาน EIA
รวมทั้ง ความโปร่งใสตลอดทุกขั้นตอนของการพิจารณา โดยรายงาน EIA จะได้รับการพิจารณาในเบื้องต้นจากกอง
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานฯ ต่อไป รวมถึง
ในขั้นตอนของการติดตามตรวจสอบผลการปฏิ บัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ยื่น
ขอรับอนุญาต โดยในแต่ละขั้นตอนได้มีการระบุรายละเอียดของงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต และการกาหนด
ผู้รับผิดชอบ มีรายละเอียดดังแสดงในรูป
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รูปแผนภาพกระบวนการการพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA โครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและ
โครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หน่วย)
15 วัน

รับรายงาน

2

รายละเอียดงาน
รับรายงานจากผู้ยื่นขอรับอนุญาต
ตรวจสอบรายงาน EIA

รายงานถูกต้อง/
ข้อมูลครบถ้วน

ตรวจสอบ
รายงาน
รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
3

แจ้งต่อผู้ยื่นขอรับอนุญาตให้ทาการแก้ไขรายงานฯ

แจ้งต่อผู้ยื่นขอรับอนุญาตให้ทาการแก้ไข
รายงาน

4

15 วัน
เสนอความเห็นเบื้องต้น

เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานฯ ให้กับ
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ (คชก.)

A
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ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

รายงาน EIA

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

ธุรการ กวผ.

รายงาน EIA

ผลการตรวจสอบ
รายงาน EIA

กลุ่มงานตาม
ประเภท
โครงการ/กวผ.

รายงาน EIA

หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบรายงานฯ

กลุ่มงานตาม
ประเภท
โครงการ/กวผ.
กลุ่มงานตาม
ประเภท
โครงการ/กวผ.

วาระการประชุม
คชก.

วาระการประชุม
คชก.
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ลาดับ
ที่
5

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หน่วย)
45 วัน

A

คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณา

รายละเอียดงาน
คชก.พิจารณารายงาน

ข้อมูลป้อนเข้า
รายงาน EIA

ให้ความ
เห็นชอบ

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการฯ

คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการฯ +
ฝ่ายเลขานุการ
ของ คชก.
กลุ่มงานตาม
ประเภท
โครงการ/กวผ.
กลุ่มงานตาม
ประเภท
โครงการ/กวผ.

วาระการประชุม

ไม่ให้ความเห็นชอบ
6

แจ้งต่อผู้ยื่นขอรับอนุญาตให้ทาการแก้ไขรายงาน
แจ้งต่อผู้ยื่นขอรับอนุญาตให้ทาการแก้ไข
รายงาน

มติ คชก./ รายงานการ หนังสือแจ้งผลการ
ประชุม
พิจารณารายงานฯ

B

7

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจอนุญาต

การอนุมัติ/อนุญาต
โครงการ

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจอนุญาต

C

(19)

เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อานาจอนุญาต

เอกสารอ้างอิง
รายงาน EIA

วาระการประชุม

หนังสือแจ้งผล
การพิจารณา
รายงานฯ

7
ลาดับ
ที่
8

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หน่วย)
30 วัน

B

คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณา

รายละเอียดงาน

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการฯ

คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการฯ +
ฝ่ายเลขานุการ
ของ คชก.

รายงาน EIA +
วาระการประชุม

ส่ ง ผลการพิ จ ารณาให้ กั บ ผู้ ยื่ น ขอรั บ อนุ ญ าตและ มติ คชก. + รายงาน หนังสือแจ้งผลการ
หน่วยงานผู้อนุญาตว่าโครงการไม่ได้รับความเห็นชอบ การประชุม
พิจารณารายงานฯ
และจบกระบวนการพิจารณา (กรณีผู้ประกอบการไม่
เห็นด้วยสามารถนาคดีเข้าสูศ่ าลปกครองภายใน 90 วัน

กลุ่มงานตาม
ประเภท
โครงการ/กวผ.

หนังสือแจ้งผล
การพิจารณา
รายงานฯ +
รายงานการ
ประชุม

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจอนุญาต

เ จ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง มี
อานาจอนุญาต

คชก. พิจารณารายงานที่ได้ทาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล

ข้อมูลป้อนเข้า
รายงาน EIA + วาระ
การประชุม

ให้ความ
เห็นชอบ

ไม่ให้ความเห็นชอบ
9
ส่งผลการพิจารณาให้กับผู้ยื่นขอรับอนุญาต
และหน่วยงานผู้อนุญาตว่าโครงการไม่ได้รับ
ความเห็นชอบและจบกระบวนการพิจารณา
10

การอนุมัติ/อนุญาต
โครงการ

C
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจอนุญาต

(20)

8
ลาดับ
ที่
11

ผังกระบวนการ

C

ระยะเวลา
(หน่วย)

รายละเอียดงาน
ส่งผลการพิจารณาให้กับผู้ยื่นขอรับอนุญาตว่าโครงการ
ได้รับความเห็นชอบ

ข้อมูลป้อนเข้า
มติ คชก.

ผลผลิต
หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานฯ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานตาม
ประเภท
โครงการ/กวผ.

เอกสารอ้างอิง
หนังสือแจ้งผล
การพิจารณา
รายงานฯ

ส่งผลการพิจารณาให้กับผู้ยื่นขอรับอนุญาตว่า
โครงการได้รับความเห็นชอบ
12
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั น รายงานผลการปฏิบัติ
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตามมาตรการฯ ของ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามที่ ก าหนดใน เจ้าของโครงการ
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบ โดยมีลาดับสายบังคับบัญชาตรวจสอบ
ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ก่อน
แจ้ ง เจ้ า ของโครงการและหน่ ว ยงานอนุ ญ าต รวมทั้ ง
ประมวลผลการพิจารณารายงานแต่ละโครงการดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการผู้ ช านาญการฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเมื่ อ
ต้องการความเห็น

(21)

-การแจ้งตอบผลการ กพส.
พิจารณารายงานฯ
-การนาเข้า
ฐานข้อมูลกลาง

-เล่มรายงานผล
การปฏิบัติตาม
มาตรการฯ

9
9. ตัวชี้วัดและมาตรฐานงาน
กระบวนการการพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA โครงการ
หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิ จการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี มีมาตรฐานงาน คือมีระยะเวลาในการพิจารณารายงาน EIA ตามข้อตกลง ผลการพิจารณารายงาน
EIA ถูกต้องและเป็นธรรม รวมไปถึงการดาเนินโครงการหรือกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่ส่ งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยแยกเป็นตัวชี้วัดได้ ดังนี้
กระบวนการ

ตัวชี้วัด

กระบวนการ
ผลผลิต
การพิจารณารายงาน - ระยะเวลาในการ
ผลการพิจารณา
EIA และการติดตาม
พิจารณารายงาน EIA
รายงาน EIA ที่ถูกต้อง
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ - ความพึงพอใจของผู้ยื่น และเป็นธรรม
ตามมาตรการ EIA
ขอรับอนุญาต
โครงการหรือกิจการ
- จานวนข้อร้องเรียน
ของส่วนราชการ หรือ - ระยะเวลาในการแก้ไข
โครงการร่วมกับเอกชน ข้อร้องเรียน
ซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี

ผลลัพธ์
รายงาน EIA ถูก
นาไปใช้ประกอบการ
อนุญาตดาเนิน
โครงการหรือกิจการ

ผลกระทบ
การดาเนินโครงการ
หรือกิจการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และไม่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

10. เอกสารอ้างอิง
ในการพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA ของโครงการหรือ
กิจ การที่ต้องได้รั บอนุ ญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี มีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่
10.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-50
10.2 คู่มือระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
10.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10.4 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10.5 คู่มือ/แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประเภทโครงการ
11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)
แบบฟอร์มตามคู่มือ/แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประเภทโครงการ
12. เอกสารบันทึก
สาเนาหนังสือแจ้งเห็นชอบรายงาน EIA กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดเก็บสาเนา ระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บ 10 ปี
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคล
1. บทนา
กระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับดูแล
นิติบุคคล เป็นหนึ่งในกระบวนการงานของกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทารายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในความรับผิดชอบของสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ สวผ. ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดั บ ส านั ก /กอง ภายใต้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิบั ติ ง านกระบวนการขออนุ ญ าตนิ ติ บุ ค คลผู้ มี สิท ธิ ท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคล
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกระบวนการขออนุ ญ าตนิ ติ บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคลจัดทาขึ้นเพื่อ
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรของสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อเป็น การแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้ การ
ทางานเป็นมืออาชีพและให้บุคคลากรสามารถทางานแทนกันได้
2.3 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การอนุญาตนิติบุคคล
ผู้มีสิทธิทารายงาน และการกากับดูแลนิติบุคคลที่กาหนดไว้ อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. วั ต ถุป ระสงค์ ข องการมี ก ระบวนการขออนุ ญาตนิ ติ บุค คลผู้ มี สิท ธิ ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคล
3.1 เพื่อให้มีกรอบแนวทางในการดาเนินงานการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคล
3.2 เพื่อให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต ได้ทราบข้อกาหนดและขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต เกณฑ์ในการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ เ สนอขอเป็ น ผู้ ช านาญการ หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ข องผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต รวมทั้ ง
บทลงโทษในกรณีที่จัดทารายงานฯ บกพร่อง ประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหาย หรือทารายงานอันเป็นเท็จ
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2
4. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมไปถึง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2518 โดยเริ่มตั้งแต่ นิติบุคคลผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุ ญาตเตรี ย มการจั ดท าค าขอรั บ ใบอนุ ญ าต และหน่ว ยงานได้ รั บค าขอจากผู้ ยื่น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตท าการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร พิจ ารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร จัดทาวาระเสนอ
คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองการขอรั บ ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิ ทธิทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เพื่อพิจารณาคุณสมบัตินิติบุคคล ผู้เสนอขอเป็นผู้ชานาญการ ผู้เสนอขอเป็นเจ้าหน้าที่ประจา ประสบการณ์ และผลงาน
รวมทั้ง สัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ช านาญการ และนาเสนอคณะกรรมการผู้ ชานาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการแจ้งผลการพิจารณา
คู่มือนี้ครอบคลุมไปจนถึง คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์การเชิญผู้เสนอขอเป็นผู้ชานาญการมา
สัมภาษณ์ หลักเกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ชานาญการ หลักเกณฑ์การกาหนดระยะเวลาการให้
อนุญาตนิติบุคคลและผู้ชานาญการ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งบทลงโทษในกรณีที่
จัดทารายงานฯ บกพร่อง ประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย หรือทารายงานอันเป็นเท็จ
5. ข้อ ก าหนดที่ สาคั ญ ของกระบวนการขออนุญ าตนิติ บุ ค คลผู้ มี สิท ธิ ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคล
ประเด็นข้อกาหนด
บุคคล / กลุ่มบุคคล

ความต้องการและความ
คาดหวังของ
บุคคล / กลุ่มบุคคล

ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต - เจ้าของโครงการ
เป็นผู้มีสิทธิทารายงานการ
- คณะกรรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ชานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงานอนุญาต
- ประชาชน
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
รายงานการวิเคราะห์
เป็นผู้มีสิทธิทารายงานการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทีน่ ิติบุคคลฯ จัดทา
มีความรวดเร็ว โปร่งใส
มีคุณภาพ เชื่อถือได้
ลดหลักฐาน เอกสารที่จัดส่ง
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ข้อกาหนดและกฏหมาย
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2527) และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออก
ตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2518
2. ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ 7/2528 เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ผู้ชานาญการในการ
ปฏิบัติงานการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3
ประเด็นข้อกาหนด
จุดควบคุมในกระบวนการ
ที่อยู่ระหว่างการขอ
อนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิ
ทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการกากับดูแล
นิติบุคคล

ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
2. ความพึงพอใจของนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ความพึงพอใจของคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุญาต และ
ประชาชน ต่อคุณภาพรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (จานวนครั้งของการพิจารณา/เรื่องร้องเรียน)
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ข้อกาหนดและกฏหมาย
3. กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
4. คาสั่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ 10/2546 เรื่อง ปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณา
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต
ทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. คาสั่งคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณา
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต
ทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ 1 /2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้มีสิทธิทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
6. พระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

4
6. คาจากัดความ
นิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติและองค์ประกอบครบถ้วนตามกฎกระทรวงฯ
และผู้เสนอขอเป็นผู้ชานาญการผ่านหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์เป็นผู้ชานาญการ และได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
ผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ความรับผิดชอบ
ในแต่ขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ใน
หัวข้อที่ 8
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
กระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับ
ดูแลนิติบุคคล เน้นที่ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และความโปร่งใสตลอดทุกขั้นตอนของการอนุญาต โดย
การขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาในเบื้องต้น
จากสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกลุ่มนิติการ ก่อนที่จะเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคุณสมบัตินิติบุคคล ผู้เสนอขอ
เป็น ผู้ชานาญการ ผู้ เสนอขอเป็ น เจ้ าหน้าที่ประจา ประสบการณ์ และผลงาน รวมทั้ง สัมภาษณ์ผู้ เสนอขอเป็น
ผู้ชานาญการ และนาเสนอคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยในแต่ละขั้นตอนได้มีการระบุรายละเอียดของงาน ข้อมูล
ป้อนเข้า ผลผลิต รวมถึงการกาหนดผู้ รับผิดชอบ โดยกระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิ ทธิทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคล มีรายละเอียดดังแสดงในรูป
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รูปแผนภาพกระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับดูแลนิติบุคคล
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หน่วย)

รายละเอียดงาน
รับเอกสารจากผู้ยื่นคาขอ

หนังสือแจ้งความจานง ,
แบบคาขอรับใบอนุญาตฯ
(สวล. 3) และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบ
คาขอรับใบอนุญาตฯ (สวล.3) และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือแจ้งความจานง ,
แบบคาขอรับใบอนุญาตฯ
(สวล. 3) และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

รับเอกสาร

2
ตรวจสอบ
เอกสาร

3

ครบถ้วน

7 วัน
ทาการ

ไม่ครบถ้วน

ข้อมูลป้อนเข้า

แจ้งผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม

แจ้งผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
4
พิจารณาความถูกต้องของคา
ขอและเอกสาร

5 วัน
ทาการ

พิจารณาความถูกต้องของคาขอและ
เอกสาร

5 วัน
ทาการ

แจ้งผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ถูกต้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอขอเป็น
ผู้ชานาญการและ
เจ้าหน้าที่ประจา

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ
สวผ.

กฎกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2527) ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2529) ออกตามความ
พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2518

ผลการตรวจสอบ
เอกสาร

สวผ.

คู่มือการขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบความ
ครบถ้วน
ผลการตรวจสอบ
เอกสาร

สวผ.

หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

สวผ.

สวผ. / กนต.

A
ไม่ถูกต้อง
5
แจ้งผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
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เอกสารอ้างอิง

คู่มือการขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

6
ลาดับ
ที่
6

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หน่วย)
15 วัน
ทาการ

A

พิจารณาและสรุปคุณสมบัติ/ผลงาน/
ประสบการณ์ ของผู้ชานาญการและ
จนท.ประจา

รายละเอียดงาน

ข้อมูลป้อนเข้า

พิจารณาและสรุปคุณสมบัติ/ผลงาน/
ประสบการณ์ ของนิติบุคคล ผู้ชานาญการ
และจนท.ประจาเพื่อเสนอให้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา

เอกสารผลงานของผู้เสนอ
ขอเป็นผู้ชานาญการ

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

ผลการพิจารณา
และสรุป

สวผ.

สมบูรณ์

ไม่สมบูรณ์
7

แจ้งผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม

8
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา และ
สัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ชานาญการ

B

5 วัน
ทาการ

แจ้งผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์

สวผ.

15 วัน
ทาการ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม
และสัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ชานาญการ
โดยสผ. มีหน้าที่ในการจัดทาอนุมัติประชุม/
หนังสือเชิญประชุม ขอความเห็นคุณภาพ
รายงาน/ผลงานของผู้เสนอขอเป็น
ผู้ชานาญการ (ประสานกลุ่มงานพิจารณา
รายงาน EIA / ทสจ.) จัดทาหนังสือเชิญ
สัมภาษณ์ จัดทาระเบียบวาระการประชุม
ดาเนินการประชุมสัมภาษณ์และสรุป
คะแนน รวมทั้งจัดทารายงานการประชุม

ผลการพิจารณา

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการ
ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสทิ ธิทา
รายงานฯ

(28)

เอกสารอ้างอิง
คู่มือการขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

7
ลาดับ
ที่
9

ผังกระบวนการ

B

ระยะเวลา
(หน่วย)
15 วัน
ทาการ

คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาผู้มีสิทธิฯ พิจารณา

10
แจ้งผลการพิจารณา
*11
ตรวจสอบข้อร้องเรียนการทางานของ
นิติบุคคล

5 วัน
ทาการ

รายละเอียดงาน

ข้อมูลป้อนเข้า

คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาผู้มี
สิทธิฯ พิจารณา โดยสผ. มีหน้าที่ในการ
จัดทาอนุมัติประชุม/หนังสือเชิญประชุม
จัดทาระเบียบวาระการประชุม ดาเนินการ
ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาผู้มี
สิทธิฯ เพื่อให้นิติบุคคลรับทราบ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนการทางานของนิติ
บุคคล โดยจะมีกรรมการพิจารณาตามชั้น
ความผิดซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานการ
พิจารณาการขอรับและต่ออายุใบอนุญาต
ของนิติบุคคล
*ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน
เกี่ยวกับการทางานของนิติบุคคลเท่านั้น

(29)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

ผลการพิจารณา

คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการ
พิจารณาผู้มีสิทธิฯ

หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา

สวผ.

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง หนังสือแจ้งผลการ
ร้องเรียน
ตรวจสอบ

สวผ. /
คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการ
พิจารณาผู้มีสิทธิฯ

เอกสารอ้างอิง

8
9. ตัวชี้วัดและมาตรฐานงาน
กระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับ
ดูแลนิติบุคคล มีมาตรฐานงาน คือ มีระยะเวลาในการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตตามข้อตกลง ผลการพิจารณา
คาขอรับใบอนุญาตที่ถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่นิติบุคคลฯ จัดทา
มีคุณภาพ เชื่อถือได้ โดยแยกเป็นตัวชี้วัดได้ ดังนี้
กระบวนการ
ขออนุญาตนิติบุคคล
ผู้มีสิทธิทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการ
กากับดูแลนิติบุคคล

ตัวชี้วัด
กระบวนการ
- ระยะเวลาในการ
พิจารณาคาขอรับ
ใบอนุญาต
- ความพึงพอใจของ
ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต
- จานวนครั้งของการ
พิจารณา
- จานวนข้อร้องเรียน

ผลผลิต
ผลการพิจารณา
คาขอรับ
ใบอนุญาตที่
ถูกต้องและเป็น
ธรรม

ผลลัพธ์

ผลกระทบ
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่นิติบุคคลฯ จัดทา
มีคุณภาพ เชื่อถือได้

10. เอกสารอ้างอิง
กระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับ
ดูแลนิติบุคคล มีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่
10.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2527) และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518
10.2 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 7/2528 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ผู้ชานาญการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
10.4 คาสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 10/2546 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10.5 ค าสั่ ง คณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณาผู้ มี สิ ท ธิ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตทารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ 1 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10.6 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
10.7 คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(30)

9
11. แบบฟอร์มที่ใช้
กระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับ
ดูแลนิติบุคคล มีแบบฟอร์มที่ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่
11.1 แบบคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สวล. 3)
11.2 แบบใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
กระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สวล. 4)
11.3 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความจานงในการยื่นขอรับใบอนุญาต
11.4 แบบฟอร์มหนั งสือแจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ ของแบบคาขอรับ
ใบอนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
11.5 แบบฟอร์ ม รายงานผลการจั ดเก็บข้อมูล การแจ้งผลการพิจารณาการออกใบอนุญาต ตามคู่มือ
สาหรับประชาชน (กระบวนการพิจารณาผู้มีสิทธิฯ)
12. เอกสารบันทึก
กระบวนการขออนุญาตนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกากับ
ดูแลนิติบุคคล มีเอกสารบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงาน ได้แก่
12.1 การจัดทาตารางควบคุมเวลาในการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
12.2 การจัดเก็บผลการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต (เตือน/พักใช้/เพิกถอน) รวมทั้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพรายงานฯ

(31)

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการ
การตอบขอรองเรียน ขอหารือการใหความเห็น
ทางวิชาการดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

จัดทําโดย กลุมงานวิชาการและฐานขอมูล
กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

มีนาคม 2560
(32)

คํานํา
ในอดีต การดําเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นการดําเนินงาน
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ปัจจุบันได้มีการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงาน EIA จํานวน 35
ประเภท และโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงาน EHIA จํานวน 12 ประเภท รวมทั้งข้อกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่ น มติค ณะรั ฐมนตรีเรื่อง พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือการให้ความเห็นทาง
วิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการกลั่นกรองโครงการเบื้องต้น
รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นําเสนอข้อมูล
ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นการจัดทําคู่มือฉบับนี้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ในการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

(33)

สารบัญ
หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

บทนํา
วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน
ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของกระบวนการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ
การให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขอบเขต
ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน
ข้อหารือการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คําจํากัดความ
ความรับผิดชอบ
ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
ตัวชี้วัดและมาตรฐานงาน
เอกสารอ้างอิง
แบบฟอร์มที่ใช้
เอกสารบันทึก
การทบทวนปรับปรุงคู่มือ

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก นิยามศัพท์ที่เกีย่ วข้อง
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ในการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือการให้ความเห็นทางวิชาการ

(34)

1
1
1
2
2
3
3
3
9
9
10
10
10

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ
การให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. บทนํา
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) จัดได้ว่า เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นําเสนอข้อมูล
ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน
ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่สําคัญและ
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อสงสัย ข้อห่วงกังวล
จากการดําเนินโครงการต่างๆ ที่อาจเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งปัจจุบันได้มีการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงาน EIA จํานวน 35
ประเภท และโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงาน EHIA จํานวน 12 ประเภท รวมทั้งข้อกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น มติ คณะรั ฐ มนตรี เรื่อง พื้นที่ป่าอนุรั กษ์ เพิ่ม เติม ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
(Monitoring) ถือเป็นขั้นตอนสําคัญภายหลังจากที่โครงการได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เมื่อโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
ที่กําหนดไว้ในรายงานฯ แล้วเกิดผลกระทบต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อันนํามาสู่การร้องเรียนได้
ทั้งนี้ กระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการ ของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม (สผ.) ภายใต้ ความรั บผิด ชอบของ กองพัฒนาระบบการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) มีกระบวนการที่มีวิธีการ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจลักษณะและเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นทางวิชาการ สําหรับ
เป็นข้อมูลในการดําเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดทําข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งเป็นการกลั่นกรองโครงการ (Screening) เบื้องต้นว่า โครงการที่มาขอหารือเป็นโครงการที่ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ นอกจากนี้ ส่วนของการตอบข้อร้องเรียนของ กพส. นั้น จะเป็น
การติดตามตรวจสอบโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA และมีการส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA
Monitoring Report) ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้ง่ายขึ้น
กพส. จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการด้าน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็น
ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรของกองพั ฒ นาระบบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สามารถทํางานแทนกันได้
3 วัตถุประสงค์ของกระบวนการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อประสานหน่วยงานภายในสํานักงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับให้ความเห็นทางวิชาการที่ถูกต้อง และชัดเจนแก่
ผู้ขอหารือ ผู้ร้องเรียน ผู้รับบริการ เกี่ยวกับประเภทและชนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

(35)

4.ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็นทาง
วิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนงาน ได้แก่ 1) การตอบข้อ
หารือ หรือการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) การตอบข้อร้องเรียน ในกรณีที่
เป็นโครงการที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การตอบข้อหารือ หรือการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโครงการว่า โครงการที่ขอหารือว่า เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือไม่
(2) กรณีโครงการที่ขอหารือเป็นโครงการที่ขอขยายกําลังการผลิต เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ อาจต้องมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูล SMART EIA
(3) ประสานกับหน่วยงานภายใน สผ. ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมีการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอหารือ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง
(4) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มงานฯ ข้อมูลที่ได้ประสานกับหน่วยงานภายใน
สผ. เพื่อจัดทําเอกสารสรุปรายละเอียดโครงการและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(5) แจ้งความเห็นทางวิชาการให้กับผู้ขอหารือ/ผู้ขอข้อมูล
2) การตอบข้อร้องเรียน ในกรณีที่เป็นโครงการที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความ
เห็นชอบ
(1) การวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อร้องเรียนว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการฯ
หรือเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือไม่
(2) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก กวผ. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเชิญหน่วยงาน
อนุญาต และเจ้าของโครงการร่วมหารือ และชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ
(3) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอ
ทราบข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนมีความซับซ้อนและมีผลกระทบโดยกว้าง
(4) แจ้ ง ความเห็ น ทางวิ ช าการให้ กั บ ผู้ ร้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบ หรือในกรณีที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจะแจ้งผลการติดตามตรวจสอบโครงการที่ถูกร้องเรียน
ให้แก่ผู้ร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน
5. ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเด็นข้อกําหนด

ความต้องการและความ
คาดหวัง

ผู้รับบริการ
- หน่วยงานภาครัฐ
- บริษัทเอกชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ
- เจ้าของโครงการ
- ความเห็นทางวิชาการ - ข้อห่วงกังวลของผู้
ที่มีความถูกต้องและ ร้องเรียน ได้รับการ
แก้ไขจากโครงการ
ชัดเจน

จุดควบคุมในกระบวนการ
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ข้อกําหนดและกฏหมาย
1) พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ทส. เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการ
ห รื อ กิ จ ก า ร ซึ่ ง ต้ อ ง จั ด ทํ า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

ประเด็นข้อกําหนด

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อกําหนดและกฏหมาย
3) ประกาศ ทส. เรื่อง กําหนด
ประเภท ขนาด และวิธี ปฏิ บั ติ
สํ า หรั บ โครงการหรื อ กิ จ การที่
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงฯ พ.ศ.
2553 และแก้ไขเพิ่มเติม

6. คําจํากัดความ
- ข้อร้องเรียน คือ เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 1/
ซึ่งรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงานของโครงการ
- ข้อหารือ คือ การขอความเห็น หรือปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2/
- รายงาน EIA Monitoring Report คือ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม3/
7. ความรับผิดชอบ
- กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล/กพส. : ในกระบวนการตอบข้อหารือการให้ความเห็นทางวิชาการ
ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ/กพส. : ในกระบวนการตอบข้อร้องเรียน ในกรณีที่เป็น
โครงการที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบ
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
การตอบข้อหารือ หรือให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ผู้ขอหารือรายงานมา โดยใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการ
ตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการ (Screening) เบื้องต้นว่าเป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดต้องจัดทํา
รายงาน EIA หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีโครงการที่ขอหารือเป็นโครงการที่ขอขยายกําลังการผลิต เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ อาจต้องมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลรายงาน EIA ที่
ได้รับความเห็นชอบ (SMART EIA) จากนั้น จะมีการประสานกับกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) หรือ
หน่ ว ยงานภายใน สผ. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามชั ด เจนและถู ก ต้ อ งในการให้ ค วามเห็ น ทางวิ ช าการ เช่ น
รายละเอียดโครงการที่อาจเข้าข่าย พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีการประสาน
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอหารือได้ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน เมื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ของ
กลุ่มงานฯ และการประสานหารื อกับหน่วยงานภายใน สผ. แล้ว กลุ่มงานฯ จะจัดทําเอกสารสรุปรายละเอียด
โครงการและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา และ แจ้งตอบให้ความเห็นทางวิชาการแก่ผู้ขอหารือ
ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าว จะไม่มีกําหนดเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน เนื่องจากการหารือ หรือให้ความเห็นทาง
วิชาการจะต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กลุ่มงานฯ จะต้องดําเนินการแจ้งความเห็นทาง
วิชาการให้กับผู้ขอหารือ/ผู้ขอข้อมูล โดยเร็วที่สุด
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การตอบข้อร้องเรียน ในกรณีที่เป็นโครงการที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบ
จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่า เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือไม่ และเป็นโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างการเสนอ คชก. หรือไม่ หากข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือเป็น
โครงการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา จะนําเรื่องส่งไปยังกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา จากนั้น จะวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยสามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลรายงาน EIA ที่ได้รับ
ความเห็นชอบ (SMART EIA) รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการส่งรายงาน EIA Monitoring จากนั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
กวผ. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเชิญหน่วยงานอนุญาต และเจ้าของโครงการร่วมหารือ และชี้แจง
เกี่ยวกับโครงการ แล้วจึงแจ้งความเห็นทางวิชาการให้กับผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบ ในกรณีเรื่องร้องเรียนมีความซับซ้อนและมีผลกระทบโดยกว้าง สผ. จะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการร่วมกับ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง พร้ อมประสานหน่ วยงานในพื้ นที่เพื่ อขอทราบข้ อมูลเบื้ องต้น พร้ อ มจั ด ทํ า บั นทึ ก ผลการ
ตรวจสอบ และข้อแนะนําในการปฏิบัติแก่เจ้าของโครงการ แล้วจึงแจ้งผลการติดตามตรวจสอบโครงการที่ถูก
ร้องเรียนให้แก่ผู้ร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
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รูปแผนภาพกระบวนการการตอบข้อหารือ หรือการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ
รับเรื่อง และลงฐานข้อมูลเรื่อง

รายละเอียดงาน
รับเรื่อง และลงฐานข้อมูลเรื่อง

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

เรื่ องข้ อหารื อ/ขอ
ความเห็นทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

- ข้ อ มู ล แ ล ะ
ค ว า ม เ ห็ น ท า ง
วิชาการเบื้องต้น

กพส.

ประสานกับหน่วยงานภายใน สผ. ที่เกี่ยวข้อง
โดยอาจประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอ
หารือ/ผู้ขอข้อมูล

ประสานกั บ กองวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
(กวผ.) และหน่วยงานภายใน สผ. ที่เกี่ยวข้อง โดย
อาจมีการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอหารือ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง ตามที่ผู้ร้องขอต้องการ

หนั งสื อประสาน
กวผ. และหน่วยงาน
ภ า ย ใ น ส ผ . ที่
เกี่ยวข้อง

กพส.

- เ อ ก ส า ร ส รุ ป
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
โครงการ และ
ประเด็นเกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งผู้ ขอ
หารือเสนอผู้บริหาร

กพส.

รวบรวมข้อมูล และจัดทําเอกสารสรุป
รายละเอียดโครงการและประเด็นที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ของกลุ่มงานฯ
และการประสานหารื อ กั บ หน่ ว ยงานภายใน สผ.
พร้อมจัดทําเอกสารสรุปรายละเอียดโครงการและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลจัดทําเป็นหนังสือ
แจ้งผู้ขอหารือและพิจารณากลั่นกรองขั้นสุดท้าย

วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูล

4

A
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เอกสารอ้างอิง

กพส.

- เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งร่วมถึงการกลั่นกรองโครงการ
(Screening)
- ในกรณีโครงการที่ขอหารือเป็นโครงการที่ขอ
ขยายกํ า ลั ง การผลิ ต เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด
โครงการ หรือเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ อาจต้อง
มีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลรายงาน EIA ที่ได้รับ
ความเห็นชอบ (SMART EIA)

2

3

ระยะเวลา
(หน่วย)

ความเห็ น จาก
ห น่ ว ย ง า น
ภายใน สผ. ที่
เกี่ยวข้อง

ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หน่วย)

รายละเอียดงาน

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

พิจารณาลงนาม
5

A

แจ้งความเห็นทางวิชาการให้กับผู้ขอหารือ/ผู้ขอ
ข้อมูล

แจ้งความเห็นทางวิชาการให้กับผู้ขอหารือ/
ผู้ขอข้อมูล

หนังสือแจ้งความเห็น
ทางวิ ชาการให้ กั บผู้
ขอหารือ/ผู้ขอข้อมูล

กพส.

หมายเหตุ: เนื่องจากการหารือ หรือให้ความเห็นทางวิชาการจะต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง จึงไม่ได้มีการกําหนดเวลาไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม กลุ่มงานฯ จะต้องดําเนินการ
แจ้งความเห็นทางวิชาการให้กับผู้ขอหารือ/ผู้ขอข้อมูล โดยเร็วที่สุด
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รูปแผนภาพกระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ในกรณีทเี่ ป็นโครงการที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบ
ลําดับ
ที่
1

2

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หน่วย)

รับเรื่อง และลงฐานข้อมูลเรื่อง

รับเรื่อง และลงฐานข้อมูลเรื่อง

วิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ฐานข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลรายงาน EIA
Monitoring รวมถึงสอบถาม กวผ. และ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ไม่จําเป็นต้อง
ตรวจสอบพื้นที่
กรณีจําเป็นต้อง
ตรวจสอบพื้นที่

A
4

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบโครงการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่
เพื่อขอทราบข้อมูลเบื้องต้น

- วิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมโดยสามารถ
ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลรายงาน EIA ที่ได้รับ
ความเห็นชอบ (SMART EIA) รวมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลการส่งรายงาน EIA Monitoring
- ทั้ ง นี้ หากข้อร้องเรียนดัง กล่า วไม่ใช่ ประเด็น ที่
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ หรื อ เป็ น
โครงการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา จะนําเรื่อง
ส่งไปยัง กวผ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของ คชก.
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก กวผ. ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเชิญหน่วยงาน
อนุญาต และเจ้าของโครงการร่วมหารือ และชี้แจง
เกี่ยวกับโครงการ
ตรวจสอบโครงการในพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้ อง พร้ อมประสานหน่ วยงานในพื้ นที่ เพื่ อขอ
ทราบข้ อมู ลเบื้ องต้ น (กรณี เรื่ องร้ องเรี ยนมี ความ
ซับซ้อนและมีผลกระทบโดยกว้าง)

B

-7(41)

ข้อมูลป้อนเข้า

ผลผลิต

เรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ
กพส.

- ข้อมูลโครงการที่

กพส.

เกี่ยวข้อง
- หนังสือประสาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผลการตรวจสอบ
พื้นที่ (ในกรณี
จําเป็น/เร่งด่วน)

กพส.

กพส.

เอกสารอ้างอิง

ลําดับ
ที่
5

ผังกระบวนการ
B

ระยะเวลา
(หน่วย)

รายละเอียดงาน

จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ และข้อแนะนําในการ การตรวจสอบพื้นที่
ปฏิบัติแก่เจ้าของโครงการ

จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ และข้อแนะนําใน
การปฏิบัติ

6
แจ้งผลการติดตามตรวจสอบโครงการที่ถูก
ร้องเรียนให้แก่ผู้รอ้ ง เจ้าของโครงการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7

- แจ้งผลการติดตามตรวจสอบโครงการที่ถูก
ร้องเรียนให้แก่ผู้ร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

แจ้งความเห็นทางวิชาการให้กับผู้ร้องเรียน พร้อม
ทั้งบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลการติดตามตรวจสอบ

A

ข้อมูลป้อนเข้า

แจ้งความเห็นทางวิชาการให้กับผู้
ร้องเรียน พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็น
ฐานข้อมูลการติดตามตรวจสอบ

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

รายงานสรุปผลการ
ต ร ว จ ส อบ แ ล ะ
ข้ อ แนะนํ า ในการ
ปฏิบัติ พร้อมลงนาม
ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
ส ผ . เ จ้ า ข อ ง
โครงการ และ
หน่วยงานอนุญาต
หนังสือแจ้งผลการ
ดําเนินการ
ตรวจสอบ

กพส.

รายงานสรุปผล
การตรวจสอบ
พื้นที่และผล
การประชุม

หนังสือแจ้งความเห็น
ทางวิ ชาการให้ กั บผู้
ร้องเรียน

กพส.

กพส

หมายเหตุ: ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กระบวนการทั้งหมดจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ยกเว้นต้อง

ประสานงานกับหน่วยงานอนุญาต ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานภายใน สผ.
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9. ตัวชี้วัดและมาตรฐานงาน
กระบวนการการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
กระบวนการ

ตัวชี้วัด

กระบวนการ
การตอบข้อหารือ หรือการ เ ป็ น ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง
ให้ ค วามเห็ น ทางวิ ช าการ โครงการที่อาจเข้าข่าย
ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ โครงการที่ ต้ อ งจั ด ทํ า
สิ่งแวดล้อม
รายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม
และให้ ค วามเห็ น ทาง
วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
ห นั ง สื อ แ จ้ ง
ค ว า ม เ ห็ น ท า ง
วิ ช าการให้ กั บ ผู้ ข อ
หารือ/ผู้ขอข้อมูล

ผลลัพธ์
- ผู้ขอหารือรับทราบว่า
ประเด็ น /เรื่ อ งที่ ติ ด ตาม
ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เช่ น
โครงการที่ ข อหารื อ เป็ น
โค รง กา ร ที่ ต้ อง จั ด ทํ า
รายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็ น ต้ น ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่
ชัดเจน ตรงประเด็น

กระบวนการการตอบข้ อ
ร้ อ งเรี ย น ในกรณี ที่ เ ป็ น
โครงการที่ ร ายงานการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ ความ
เห็นชอบ

- หนังสือแจ้งผลการ
ติ ด ตามตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการ
- รายงานสรุ ป ผล
การตรวจสอบ และ
ข้ อ แนะนํ า ในการ
ปฏิ บั ติ พร้ อมลงนาม
ร่วมกันระหว่าง สผ.
เจ้ า ของโครงการ
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
อนุญาต

ข้อห่วงกังวลของผู้ร้องเรียน
ได้รับข้อมูลที่ชี้แจงตรงกับ
เรื่องที่ประสงค์จะทราบ
ข้อเท็จจริง

เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ติ ด ตามตรวจสอบข้ อ
ร้ อ งเรี ย นที่ เ กิ ด จา ก
โครงการ โดยการหารือ
กับโครงการ หน่วยงาน
อนุ ญ าต รวมทั้ ง การ
ตรวจตรวจสอบ
โ ค ร ง ก า ร ใ น พื้ น ที่
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง พ ร้ อ ม
ประสานหน่ ว ยงานใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ ข อ ท ร า บ
ข้อมูลเบื้องต้น

ผลกระทบ

10. เอกสารอ้างอิง
ในการพิจารณาตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่
10.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
10.2 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม เรื่ อง กํ า หนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
10.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุข ภาพ ที่ ส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
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10.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อ ให้เกิดผลกระทบต่ อชุ มชนอย่ างรุน แรง ทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
10.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง
การกํ า หนดประเภทและขนาดโครงการของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ต้ อ งเสนอรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการดําเนินงานด้าน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ
10.6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา
10.7 ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 และ 2/2558
เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
10.8 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขต
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําต่าง ๆ
11. แบบฟอร์มที่ใช้
รายละเอียดแสดงตามภาคผนวกที่ 2
12. เอกสารบันทึก
กระบวนการตอบข้อร้องเรียน ข้อหารือ การให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีเอกสารบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงาน ได้แก่
1) ข้อมูลและความเห็นทางวิชาการเบื้องต้นของกลุ่มงาน ความเห็นจาก กวผ. และหน่วยงานภายใน
สผ. ที่เกี่ยวข้อง
2) หนังสือแจ้งความเห็นทางวิชาการให้กับผู้ขอหารือ/ผู้ขอข้อมูล
3) หนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ และข้ อ แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ พร้ อมลงนามร่ วมกั น ระหว่ าง สผ.
เจ้าของโครงการ และหน่วยงานอนุญาต
5) หนังสือแจ้งผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
13. การทบทวนปรับปรุงคู่มือ
กพส. โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล จะดําเนินการปรับปรุงคู่มือดังกล่าว อย่างน้อย 18 เดือน/ครั้ง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร และตามสถานการณ์ปัจจุบัน
อ้างอิง
www.lampang.go.th/dumrong/step_drt.doc
2/
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
3/
สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครง
การด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน”
1/
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ภาคผนวก 1
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

(45)

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Evaluation: IEE) คือ รายงานการ
ตรวจสอบเบื้องต้นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอ มักใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่ หรือ
ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถหาได้ ทั น ที่ สํ า หรั บ ประเทศไทยได้ นํ า มาใช้ ใ นการกํ า หนดให้ โ ครงการที่ ค าดว่ า มี ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบางประเภท ที่มีขนาดเล็กหรือไม่มาก
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) คือ การศึกษา
เพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวก และทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สําคัญ เพื่อ
กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ หรือ
กิจการ
การกลั่นกรองโครงการ (Screening) คือ กระบวนการเพื่อตัดสินใจว่า โครงการที่เสนอนั้นจําเป็นต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณพิจารณาว่า
ผลกระทบจากโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ในระดับมีนัยสําคัญหรือไม่
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participatation) คือ กระบวนการที่นําเอาความห่วงกังวลของ
สาธารณชน ความต้องการและค่านิยมผนวกเข้าไปกับการดําเนินการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน จึงเป็นสื่อกลางสองทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าที่สาธารณชนโดยส่วนราชการ
สนับสนุน ในส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น นําเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานอนุญาต คือ หน่วยงานอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน (ตาม พ.ร.บ. อาคารชุดฯ)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ตาม พ.ร.บ. แร่) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตาม พ.ร.บ. โรงงานฯ)

(46)

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการตอบข้อร้องเรียน
ข้อหารือการให้ความเห็นทางวิชาการ

(47)

ตัวอย่างการแจ้งตอบข้อหารือ
และความเห็นทางวิชาการ ให้หน่วยงานภายนอก (หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัด ทส.)
ที่ ทส 1016.3/

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
มกราคม 2560
เรื่อง ขอหารือในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ที่ ชบ 52803/1709 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง เทศบาลตํ า บลเกาะสี ชั ง ขอหารื อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแหลมงู ของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตําบลท่าเทววงษ์ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ว่าเป็นโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว
และมีความเห็นว่า เนื่องจากข้อมูลที่เทศบาลตําบลเกาะสีชังเสนอมายังไม่ชัดเจนเพียงพอ ในประเด็นความยาว
ของท่าเทียบเรือ หรือพื้นที่ใดๆ ที่เรือสามารถเข้าเทียบท่าได้ สํานักงานนโยบายฯ จึงขอให้เทศบาลตําบล
เกาะสีชัง ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หากโครงการสะพานท่าเทียบเรือแหลมงู มีความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ลําดั บที่ 22 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2555
2. หากโครงการสะพานท่าเทียบเรือแหลมงู มีความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ ตั้งแต่
300 เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่หน้าท่า ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ยกเว้นท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยใน
ชีวิตประจําวัน และการท่องเที่ยว หรือ มีการขุดลอกร่องน้ําตั้งแต่ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ฯลฯ
จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ (EHIA) ลําดับที่ 9 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖812
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖614
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ตัวอย่างการแจ้งตอบข้อหารือ และความเห็นทางวิชาการ ให้ภาคเอกชน
ที่ ทส 1016.3/

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้สืบค้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตสารละลายซอร์บิทอลจากแป้ง
มันสําปะหลัง บริษัท ไทยวาลักกี้ เคมีคอลส์ จํากัด
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามซอร์บิทอล จํากัด
อ้างถึง หนังสือบริษัท สยามซอร์บิทอล จํากัด ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สยามซอร์บิทอล จํากัด ขอความอนุเคราะห์จาก สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สืบค้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตสารละลาย
ซอร์บิทอลจากแป้งมันสําปะหลัง ของบริษัท ไทยวาลักกี้ เคมีคอลส์ จํากัด เนื่องจากบริษัท สยามซอร์บิทอล จํากัด
ได้เข้าซื้อกิจการโรงงานของบริษัท ไทยวาลักกี้ เคมีคอลส์ จํากัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยวาแอลจี
เคมีคอลส์ จํากัด) และบริษัท สยามซอร์บิทอล จํากัด ไม่ได้รับมอบเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอเรียน
ให้ทราบว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตสารละลายซอร์บิทอลจากแป้งมันสําปะหลัง
ซึ่งเดิมเป็นของบริษัท ไทยวาลักกี้ เคมีคอลส์ จํากัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยวาแอลจีเคมีคอลส์ จํากัด)
ตั้งอยู่ที่ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นั้น เดิมเป็นโครงการที่มีกําลังการผลิตสารละลาย
ซอร์บิทอล 500 ตัน/ปี ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2536 และได้รับใบอนุญาต
ขยายโรงงาน ครั้งที่ 1 โดยขยายกําลังการผลิตเป็น 6,000 ตัน/ปี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ตามลําดับ
ทั้งนี้ การผลิตของโครงการทั้งสองครั้งมีกําลังการผลิตน้อยกว่า 20 ตัน/วัน จึงไม่เข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลําดับที่ 4 (2) ดังนั้น สํานักงานนโยบายฯ จึงไม่มีรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว แต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖821
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖614
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..............................ร่าง
............................พิมพ์
.............................ทาน
.............................ตรวจ
(นายจรัล เทพอวยพร)
ผอ.กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

ตัวอย่างการแจ้งตอบข้อหารือ
และความเห็นทางวิชาการให้หน่วยงานในสังกัด ทส.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒2๖๕ 6821
ที่
ทส 1016.3/
วันที่
พฤศจิกายน 2559
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นโครงการที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําจังหวัดเชียงใหม่

.

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
ตามที่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส. ๐๒๐๕.๗(๑)/๙๓๘
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําจังหวัดเชียงใหม่ และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
ทส.๐๒๐๕.๗(๑)/๙๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 แจ้งขอยกเลิกหนังสือ
ฉบับวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยขอสอบถาม สํานักงานนโยบายฯ ในประเด็นที่ว่า โครงการที่ขออนุญาต
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําจังหวัดเชียงใหม่จํานวน ๑๒ โครงการ ตามเอกสารแนบ จัดอยู่ในประเภทโครงการหรือ
กิจการที่จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ แทนประเด็นเดิมโดยใช้เอกสารแนบเดิม
ตามที่ส่งมาในฉบับแรก นั้น
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายละเอียดแล้ว
ขอเรียนว่า
๑. หากโครงการสิ่งล่วงล้ําลําน้ําดังกล่าวเป็นโครงการท่าเทียบเรือที่รับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐
ตันกรอสหรือความยาวท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ลําดับที่ ๒๒
๒. หากโครงการสิ่ ง ล่ ว งล้ํ า ลํ า น้ํ า ดั ง กล่ า วเป็ น ทางหลวงหรื อ ถนนซึ่ ง มี ค วามหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลําดับที่ ๒๐ ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. หากโครงการสิ่ ง ล่ ว งล้ํ า ลํ าน้ํ า ดั ง กล่ า วตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
กําหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลําดับที่ 33 ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ตัวอย่างหนังสือประสาน หน่วยงานภายใน สผ. ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล โทร. 6821
ที่ ทส 1016.3/
วันที่
มีนาคม 2560
เรื่อง สอบถามกิจการที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรียน ผอ. กวผ.
ด้วยบริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จํากัด มีหนังสือถึง สผ. ขอหารือความจําเป็นต้องยื่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร เวียงบัวแมนชั่น ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับ
ใบอนุญาตการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 เป็นอาคารหอพัก ค.ส.ล. 8 ชั้น จํานวน 79 ห้อง
ความสูงไม่เกิน 23 เมตร มีชั้นใต้ดิน พื้นที่ 9,628 ตารางเมตร โดยโครงการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์อาคารจากหอพักเป็นโรงแรม 79 ห้อง โดยใช้แบบอาคารเดิมแต่แก้ไขงานตกแต่งภายใน ซึ่งเทศบาล
นครเชียงใหม่ได้ขอให้บริษัทยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ)
กพส. ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว โครงการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารเป็นโรงแรมที่มี
พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ลําดับที่ 30 อย่างไรก็ตาม
เพื่อความชัดเจนที่ถูกต้อง กพส. จึงขอความร่วมมือ กวผ. เพื่อตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่า จัดอยู่ในโครงการ
ที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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