
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA ๑  รายการ                                 

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : สผ. แจงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมคัดส าเนารายงานอีไอเอ
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ลพบุรี : ลักลอบทิ งขยะสารเคมี
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ความหลากหลายทางชีวภาพ
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สผ. แจงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมคัดส าเนารายงานอีไอเอ

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
สผ. กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ ายวม เงา เมย สาละวิน มีหนังสือขอคัดส าเนารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการศึกษาทบทวนเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนให้เขื่อน
ภูมิพล เพ่ือมีส่วนร่วมในการปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้องลุ่มน้ า
สาละวิน โดย สผ. แจ้งไม่ขัดข้องต่อการขอคัดส าเนารายงานฯ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการขอส าเนา
คัดเอกสาร ต่อมามีผู้น าเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการขอคัดส าเนาไปโพสต์ไว้ใน เฟซบุ๊กนั้น 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ และ สผ. ได้ให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกต่อพ่ีน้องประชาชน
ในเรื่องดังกล่าว และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของราชการที่เกี่ยวข้อง สผ. จึงขอชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการขอคัดส าเนารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(๑) กรณีขอคัดส าเนาเป็นเอกสาร จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอคัดส าเนาเอกสาร
ทางราชการ เป็นไปตามประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกประกาศฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยการขอคัดส าเนา หากคัดส าเนาเฉพาะเล่มรายงานฯ และไม่ต้องมี
การรับรองส าเนาถูกต้อง จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตรา ๕,๔๖๐ บาท ซึ่ง สผ. ด าเนินการเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในทุกประเภทโครงการที่มีการร้องขอคัดส าเนาเอกสาร ทั้งนี้  สผ. ไม่สามารถน าเงิน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาใช้จ่ายในกิจการของ สผ. ได้ เนื่องจากจะต้องส่งเข้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน
ต่อไป

(มีต่อ)
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สผ. แจงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมคัดส าเนารายงานอีไอเอได้ (ต่อ)

(๒) กรณีขอคัดส าเนาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ขอ
คัดส าเนาสามารถแจ้งความประสงค์มาที่ สผ. เพ่ือจะได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

(๓) กรณีผู้ประสงค์ขอคัดส าเนาเป็นผู้มีรายได้น้อย สามารถแจ้งค าร้องขอในการยกเว้น
ค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ซึ่งกรณีนี้ สผ. จะได้เสนอรายละเอียดให้กับคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการใน สผ. 
เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนในแต่ละกรณีต่อไป

สผ. ขอเรียนยืนยันว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สผ. ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกในการบริการพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มที่ และต่อเนื่องมาโดย
ตลอด และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6626793)
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ลักลอบทิ งขยะสารเคมี

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ ๔ ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี หลังได้รับการร้องเรียน ว่ามีการลักลอบทิ้ง
ขยะเคมีในบริเวณดังกล่าว และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน คาดว่าน่าจะเป็นขยะสารเคมีจากโรงงาน
ที่ถูกขนมาทิ้งจ านวนหลายคันรถ เนื่องจากพบถังน้ ามันขนาด ๒๐๐ ลิตร ถูกทิ้งวางกระจายเกลื่อน
พ้ืนที่กว่า ๒๐๐ ถัง รวมทั้งยังพบว่าบางถังยังถูกบีบอัดจนกลายเป็นกากอุตสาหกรรม และบางถังยังมี
คราบสารเคมีเปรอะเปื้อนส่งกลิ่นเหม็น หากสูดดมเข้าไปจะรู้สึกแสบจมูกและตา คลื่นไส้ อาเจียน 
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีนายทุนคนหนึ่งเป็นเจ้าของ เคยท าเป็นที่ทิ้ง
เศษปูนหิน โดย คพ. ได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบแจ้งข้อกล่าวหา รวมทั้ง
เร่งติดตามหาแหล่งที่มาของขยะสารเคมีอันตรายดังกล่าว จะได้น ามาด าเนินคดี พร้อมกับให้อายัด
เครื่องจักรทุกชนิด รวมทั้งห้ามขนย้ายสิ่งของในจุดดังกล่าว และห้ามน าเข้าขยะจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ได้น าน้ าและดินที่ปนเปื้อนสารเคมีไปตรวจสอบ เพ่ือน าไปเป็นหลักฐาน
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-783160)


