สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อ
ประกอบกำรปรับปรุงประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงกำร กิจกำร
หรือกำรดำเนิน กำร ซึ่งต้องจั ดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 (EIA)
และประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงกำร กิจกำร หรือกำรดำเนินกำร
ที่อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต ของประชำชน
ในชุมชนอย่ำงรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 (EHIA)
ผ่ ำนช่อ งทำงออนไลน์ ได้แก่ เว็บ ไซต์ของ สผ. และกองพัฒ นำระบบกำรวิเ ครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ โดยกำรปรับปรุงประกำศในครั้งนี้ เป็นกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่ อ นไขในกำรจั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กำรยื่ น รำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้ำนสุขภำพ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
๑. ผู้แสดงควำมคิดเห็น จำนวนทั้งสิ้น 19 รำย ได้แก่
๑.1 เจ้ำของโครงกำร (ภำครัฐและเอกชน) จำนวน ๓ รำย
๑.๒ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรำยงำน จำนวน ๙ รำย
๑.๓ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมกำรสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชำติ / คณะกรรมกำรผู้ ช ำนำญกำร/
คณะอนุกรรมกำร จำนวน ๑ รำย
๑.๔ นักวิชำกำรอิสระ/สถำบันกำรศึกษำ จำนวน ๑ รำย
๑.๕ หน่วยงำนพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด จำนวน ๒ รำย
๑.6 ประชำชนทั่วไป จำนวน ๒ รำย
๑.7 หน่วยรำชกำร จำนวน ๑ รำย
5.3%
5.3%
10.5%
5.3%

เจ้ำของโครงกำร (ภำครัฐและเอกชน)
นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรำยงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ/
คณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำร/คณะอนุกรรมกำร
หน่วยงำนอนุมัต/ิ อนุญำต
นักวิชำกำรอิสระ/สถำบันกำรศึกษำ
หน่วยงำนพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
ประชำชนทั่วไป
อื่นๆ หน่วยรำชกำร

-22. ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น ดังนี้
2.1 กำรยื่นรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๑ กำรแก้ไขประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(1) ร้อยละ 100 เห็นด้วยกับกำรแก้ไขข้อควำมในข้อ 7 (7) (ก) ข้อ 8 (4) (ก) และข้อ 8
(4) (ก) และข้อ 14 ของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงกำร กิจกำร
หรือกำรดำเนิน กำร ซึ่งต้องจั ดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 256 1 และ
กำรแก้ไขข้อควำมในข้อ 5 (4) (ก) และข้อ 5 (4) (ข) ในประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อ ง กำหนดโครงกำร กิจ กำร หรือ กำรดำเนิน กำร ที่อ ำจมีผ ลกระทบต่อ ทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพ
สิ่ง แวดล้อ ม สุข ภำพ อนำมัย คุณ ภำพชีวิต ของประชำชนในชุม ชนอย่ำ งรุน แรง ซึ่ง ต้อ งจัด ทำรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
(2) ร้ อ ยละ 97.4 เห็ น ด้ ว ยกั บ กำรแก้ ไ ขข้ อ ควำมในข้ อ 11 ของประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงกำร กิจกำร หรือกำรดำเนินกำร ที่อำจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชี วิต ของประชำชนในชุมชนอย่ำงรุนแรง
ซึ่งต้องจัดทำรำยงำนกำรประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่ อนไขในกำรจัดทำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 กำรกำหนดจำนวนและรูปแบบของรำยงำนที่ต้องจัดส่ง
(1) ร้ อ ยละ 89.5 เห็ น ด้ ว ยกั บกำรก ำหนดจ ำนวนเอกสำรรำยงำนที่ ต้ องจั ด ส่ ง ต้ น ฉบั บ
รำยงำนฉบั บหลั ก หรื อฉบั บแก้ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนำของรำยงำน จำนวน
5 ฉบับ และกรณีโครงกำร กิจกำร หรือกำรดำเนินกำรที่ต้องเสนอคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติให้จัดส่ง
เอกสำรรำยงำนเพิ่มเติม ดังนี้ 1) กำรเสนอรำยงำนเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรพิจำรณำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดส่งต้นฉบับรำยงำนฉบับย่อ จำนวน ๑ ฉบับ และ 2) กำรเสนอ
รำยงำนเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ให้จัดส่งต้นฉบับรำยงำนฉบับหลัก จำนวน
๑ ฉบับ พร้ อมส ำเนำของรำยงำนฉบั บ หลั ก จำนวน ๑ ฉบับ และต้นฉบับรำยงำนฉบับย่อจำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมสำเนำของรำยงำนฉบับย่อ จำนวน 2๒ ฉบับ
(2) ร้อยละ 94.7 เห็นด้วยกับกำรจัดส่งรำยงำนในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทำ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนสำหรับกำรจัดเก็บเอกสำร PDF/A
และจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพำ (USB flash drive) หรืออุปกรณ์อื่น
ตำมควำมเหมำะสม และกำรยื่นข้อมูลผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สผ. (Smart EIA Plus) ให้ผู้ดำเนินกำร
หรือผู้ขออนุญำตกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของ สผ. ก่อนที่จะดำเนินกำรจัดส่งรำยงำนที่เป็นเอกสำร และแนบหลักฐำนยืนยันกำรรับรำยงำนเข้ำสู่ระบบ
ในขั้นตอนจัดส่งเอกสำรด้วย และกำรกำหนดให้ผู้ดำเนินกำรหรือผู้ขออนุญำตต้องตรวจสอบข้อมูลรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสำร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีเนื้อหำครบถ้วนตรงกัน
ก่อนจัดส่ง
(3) ร้อยละ 88.9 เห็นด้วยกับกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับ
ควำมเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ ๔๕ วัน นับจำก
วันที่ได้รับควำมเห็นชอบ ดังนี้

-3(3.๑) กำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสำร
(3.1.๑) จัดส่งรำยงำนหลักฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วตำมควำมเห็ น
ของคณะกรรมกำรผู้ ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม หรือคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ฉบับ
(3.๑.2) กรณีที่ ได้ รับ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชำติ
ให้เพิ่มเติมกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ จำนวน ๑ ฉบับ
(3.๒) กำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
(3.๒.๑) รำยงำนหลั ก ฉบับสมบูรณ์ที่ ได้แก้ไ ขเพิ่ม เติมแล้ ว ตำมควำมเห็ นของ
คณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ แล้วแต่กรณี
(3.๒.๒) รำยงำนหลักฉบับสมบูรณ์ที่ได้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(3.๒.๓) รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รวบรวมรำยละเอียด
ข้อมูลทั้งหมดเรียงตำมลำดับกำรพิจำรณำ
2.2. กำรประกำศกำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนสุขภำพ พบว่ำ ร้อยละ 83.3
เห็นด้วยกับกำรเพิ่มข้อควำมในข้อ 8 (1) (ค) ของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดโครงกำร กิจกำร หรือกำรดำเนินกำร ซึ่งต้องจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขในกำรจั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ลงวั น ที่ 19
พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2561 ดั ง นี้ “...ทั้ ง นี้ กำรดำเนิ น กำรเพื่ อ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ของประชำชน และ
กำรดำเนินกำรเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนสุขภำพ สำหรับโครงกำร กิจกำร หรือกำรดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่สำนั กงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมประกำศกำหนด”
และกำรเพิ่มข้อควำมในข้อ ๕ (๑) (ค) ของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
โครงกำร กิจกำร หรือกำรดำเนินกำร ที่อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ
อนำมัย คุณ ภำพชี วิต ของประชำชนในชุม ชนอย่ ำงรุ น แรง ซึ่ ง ต้อ งจัด ท ำรำยงำนกำรประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๑๙ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดั งนี้ “...ทั้ งนี้ กำรด ำเนิ นกำรเพื่ อรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นของประชำชน และ
กำรดำเนินกำรเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนสุขภำพ สำหรับโครงกำร กิจกำร หรือกำรดำเนินกำรที่อำจมี
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม สุ ขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต ของประชำชนในชุมชน
อย่ ำงรุ นแรงให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ส ำนั กงำนนโยบำยและแผนทรั พยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ งแวดล้ อมประกำศ
กำหนด”

-4ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
1. กำรยื่ น รำยงำนกำรประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มทำงระบบอิ เล็ กทรอนิก ส์ โดยผู้ ตอบแบบสอบถำม
ส่ ว นใหญ่ มี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรยื่ น รำยงำนกำรประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มทำงระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จะช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ กำรส่ง กำรเก็บรักษำ ลดกำรใช้กระดำษ ประหยัดเวลำ และสะดวก
ในกำรนำไปใช้ประโยชน์ต่อ สำมำรถสืบค้นได้สะดวก และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 ควรจะระบุจำนวนต้นฉบับรำยงำนหลัก และสำเนำต้นฉบับรำยงำนหลักให้ชัดเจน เช่น ต้นฉบับ
1 เล่ม สำหรับ สผ. และสำเนำ 1 เล่ม สำหรับหน่วยงำนผู้อนุญำต
1.2 ควรมีห ลัก ฐำนยืน ยัน กำร up load รำยงำน/เอกสำร โดยผ่ำ นกำรตรวจสอบควำมครบถ้ว น
จำกเจ้ ำหน้ ำที่ แล้ ว จึ ง ถื อ ได้ ว่ ำ เอกสำรครบถ้ ว น เพื่ อ ป้ อ งกั น เหตุ สั่ ง ให้ ถ อนรำยงำน เนื่ อ งจำก
ควำมไม่ครบถ้วนของเอกสำรในภำยหลัง
1.3 กรณี ที่ สผ. ก ำหนดให้ ยื่ น รำยงำนในรู ป แบบไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ควรก ำหนดจ ำนวนรำยงำน
ให้มี 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ 1 เล่ม สำหรับ สผ. และสำเนำ 1 เล่ม สำหรับหน่วยงำนอนุญำต และ
กรณีที่พิจำรณำโดยคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำร (คชก.) ระดับจังหวัด ควรกำหนดจำนวนรำยงำน
3 ฉบับ คือ ต้นฉบับ 1 สำหรับ สผ. สำเนำ 2 ฉบับ สำหรับ คชก. ระดับจังหวัด และหน่วยงำน
อนุญำต
1.4 กรณีกำรจัดส่งรำยงำนเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (กก.วล.)
(1) ควรมีกำรส่งทั้งรำยงำนฉบับหลักและรำยงำนฉบับย่อเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เสนอรำยงำน
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ คชก.
(2) ควรมีรำยงำนฉบับย่อให้กรรมกำรใน กก.วล. ที่เป็นผู้แทนจำกหน่วยงำนพิจำรณำ เพื่อลดอุปสรรค
ควำมไม่พร้อมของอุปกรณ์และบุคคล
1.5 กำรจัดส่งรำยงำนในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
(1) ควรเปิดช่องทำงกำรจัดส่งไฟล์ในหลำยรูปแบบ ควรเน้น CD มำกกว่ำ Flash drive
(2) ขอให้ จั ด ทำไฟล์ PDF ในลั ก ษณะหนึ่ ง ไฟล์ ต่ อ หนึ่ ง บท/ภำคผนวก และกรณี เ ล่ ม ชี้ แ จง
อำจพิจำรณำให้แยกบทหนึ่งหัวข้อต่อไฟล์ เพื่อควำมสะดวกในกำรดำวน์โหลด หรือเปิดอ่ำนไฟล์
1.6 กำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้วจำก คชก. หรือ
กก.วล. แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ ๔๕ วัน นั้น กรณีที่ต้องจัดทำข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อให้รำยงำนมีควำมสมบูรณ์ก่อนยื่น กก.วล. ภำยในระยะเวลำ 45 วัน อำจไม่เพียงพอ
แต่ถ้ำไม่ต้องจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเวลำ 45 วัน สำมำรถจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ได้
1.7 กำรกำหนดให้ ผู้ดำเนินกำรหรือผู้ขออนุญำตต้องตรวจสอบข้อมูลรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสำร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีเนื้อหำครบถ้วนตรงกัน ก่อนจัดส่ง
(1) ขอให้พิจำรณำเพิ่มระยะเวลำเป็น 60 วัน
(2) เป็นหน้ำที่ของผู้ขออนุญำตที่ต้องตรวจสอบรำยงำนฯ ให้มีควำมครบถ้วน
2. กำรประกำศกำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนสุขภำพ
2.1 แนวทำงดังกล่ำวเหมำะสมดีแล้ว เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่เสนอในรำยงำนฯ ที่ต้องดำเนินกำร
2.2 ควรระบุว ่ำ "รูป ภำพ หรือ แผนภูม ิ" จะครอบคลุม กว่ำ กำรก ำหนดประเด็น “ที ่ภ ำพถ่ำ ย
สำหรั บ ทุกทรัพยำกร”
2.3 บำงประเด็นที่กำหนดอำจไม่สำมำรถถ่ำยภำพได้ กรณีผลกระทบในอนำคตอำจให้แสดงด้วยภำพจำลอง
2.4 ควรรับฟังชุมชนในระยะรัศมี ไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลเมตร
2.5 ควรระบุรำยละเอียดเป็นไปตำมแนวทำงจัดทำรำยงำนฯ จะครอบคลุมกว่ำ แก้ไขง่ำยกว่ำ ให้ตัวแม่บท
มีอำนำจครอบคลุมแนวกว้ำงดีกว่ำ

