
 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
เพื่อประกอบการจัดท ารา่ง ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็น 
เพ่ือประกอบกำรจัดท ำร่ำง ประกำศส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ประกำศ สผ.)    
เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ สผ.  
เว็บไซต์ กพส. และในไลน์กลุ่มชมรมที่ปรึกษำสิ่งแวดล้อม ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๕ รวมทั้ง  
จัดประชุมหำรือและรับฟังควำมคิดเห็น เรื่อง ร่ำงประกำศ สผ. ที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๓๐ น. – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อำคำร ทิปโก้ ๒ และผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์  โดยกำรจัดท ำร่ำง
ประกำศ สผ. เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นก ำหนดรำยละเอียดเพ่ิมเติม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะท ำให้ 
กำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพและเหมำะสมมำกยิ่งข้ึน 
 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
 
 1. มียอดผู้เข้ำชมทำงเว็บไซต์ สผ. จ ำนวน ๖๕ ครั้ง และทำงเว็บไซต์ กพส. จ ำนวน ๒๖๑ ครั้ง รวมทั้งใน 
ไลน์กลุ่มชมรมที่ปรึกษำสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจ ำนวนสมำชิก ๑๑๕ คน โดยมีผู้แสดงควำมคิดเห็นในช่องทำงแบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็นออนไลน์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนฯ จ ำนวน ๙ รำย และทำงไปรษณีย์ ซึ่งเป็นชมรม
นักวิชำกำรและที่ปรึกษำสิ่งแวดล้อม 
 ๒. มีผู้เข้ำร่วมประชุมหำรือและรับฟังควำมคิดเห็น เรื่อง ร่ำงประกำศ สผ. ที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำรอนุญำต
เป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒๖๒ คน   

    3. สผ. ไดส้รุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมผลกำรพิจำรณำ/ค ำชี้แจง/เหตุผล ดังนี้ 
 
 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/ค าชี้แจง/เหตุผล 

1. ในร่ำงประกำศฯ   
    ข้อ 2 รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมข้อ 1 (1) 
หรือ IEE ข้อ (4) ........ 
    ข้อ 3 รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมข้อ 1 (2) 
หรือ EIA ข้อ (3) ........ 
    ข้อ 4 รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมข้อ 1 (3) 
หรือ EHIA ข้อ (2) ........ 
 
 

- ตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้ จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ระบุไว้ว่ำผู้ขอรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นิติบุคคล ประเภทบริษัทมหำชนจ ำกัดหรือบริษัทจ ำกัด ต้องมี
ผู้รับใบอนุญำตจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บุคคลธรรมดำเป็นกรรมกำรบริหำรของบริษัทมหำชน หรือเป็น
กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำรของบริษัทจ ำกัด ปฏิบัติงำน
ประจ ำอยู่ในนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญำตอย่ำงน้อยหนึ่งคน 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/ค าชี้แจง/เหตุผล 

ซ่ึงตำมข้อ (4) ........ ข้อ (3) ........ ข้อ (2) ........ ข้ำงต้นระบุว่ำ 
“ผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ประเภทบริษัทมำหำชนจ ำกัด หรือบริษัทจ ำกัด 
โดยต้องมีลำยมือชื่ อผู้ จั ดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดำ ซึ่งเป็นกรรมกำรบริหำรของบริษัทมหำชน 
หรือเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำรของบริษัทจ ำกัด หรือ
ต ำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน อย่ำงน้อยหนึ่งคน และผู้
ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ จั ดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดำ (ถ้ำมี) พร้อมประทับตรำของนิติบุคคล 
และต้องมีลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำนประจ ำอยู่ในนิติบุคคลนั้น
อย่ำงน้อยสี่คน” 
 - ตำมร่ำงประกำศดังกล่ำว ระบุว่ำ ถ้ำบริษัทฯ มีผู้จัดท ำรำยงำนทั้ง
บุคคลธรรมดำ และบุคคลธรรมดำที่เป็นกรรมกำร จ ำเป็นต้องลง
ลำยมือชื่อในรำยงำนทั้งสองคนเลยหรือ แต่ถ้ำมีคนเดียว สำมำรถลง
คนเดียวได้ ใช่หรือไม่ มีควำมส ำคัญหรือควำมจ ำเป็นต่ำงกันอย่ำงไร 
(กรณีมีคนเดียว สำมำรถลงชื่อคนเดียวได้ และกรณีมี 2 คน ควรลง
ชื่อเพียงคนเดียวก็เพียงพอ) 

ดังนั้น กำรจัดท ำรำยงำนตำมข้อ ๒ (๔) ข้อ ๓ (๓) และขอ้ ๔ (๒)  
ซึ่งจัดท ำโดยผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นิติบุคคล ประเภทบริษัทมหำชนจ ำกัดหรือบริษัทจ ำกัด กรณ ี
มีผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคล
ธรรมดำเป็นผู้จัดท ำหรือรับรองรำยงำน ต้องลงลำยมือชื่อจัดท ำ
หรือรับรอง และจะต้องมีผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดำที่ เป็นกรรมกำรบริหำรของบริษัท
มหำชน หรือเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำรของบริษัท
จ ำกั ด  หรื อต ำแหน่ ง อ่ื น ใดที่ มี ลั กษณะคล้ ำยคลึ งกั น  
(ตำมข้อ ๑๐ (๖) แห่งกฎกระทรวงฯ) ลงลำยมือชื่ออย่ำงน้อย
หนึ่งคนด้วยเสมอ เพ่ือก ำกับดูแลหรือควบคุมกำรจัดท ำหรือ 
ให้กำรรับรองรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ซึ่งเป็นไปตำมข้อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวงฯ) ทั้งนี้ กรณีนิติบุคคล 
ที่มีผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคล
ธรรมดำที่เป็นกรรมกำรฯ เป็นผู้จัดท ำหรือรับรองรำยงำนฯ  
เพียงคนเดียว ก็สำมำรถลงนำมในรำยงำนคนเดียวได้   

 
 
 
 


