โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW):

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงงาน)

คำนำ
ตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้ กาหนดแนวทาง
ดาเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สาหรับโครงการหรื อกิจการที่อ าจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั สิ าหรับโครงการ
หรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชน จะต้ องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั สิ าหรับโครงการ
หรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชน จะต้ องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมดังกล่าว เช่น กระบวนการรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียของหน่วยงานอนุมตั หิ รื อหน่วยงานอนุญาต การพิจารณา
อนุญาตโดยรับผลการพิจารณา EHIA ของคณะกรรมการผู้ชานาญการจากสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม องค์การอิสระ ความเห็นที่ได้ รับจากประชาชนและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย และคาชี ้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาตัดสินใจ และ
เผยแพร่คาชี ้แจงเหตุ ผลดังกล่าวต่อสาธารณะ เป็ นต้ น จึงได้ จดั ทาขันตอนและคู
้
ม่ ือการปฏิบตั งิ าน
ฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้ประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม
โดยที่ปลายปี พ.ศ. 2553 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ มีการปรับปรุงโครงสร้ างของ องค์กร
จึงได้ มีการปรับปรุงคูม่ ือการปฏิบตั งิ านฉบับนี ้ให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างปั จจุบนั พร้ อมทังปรั
้ บปรุง
เนื ้อหาบางส่วนให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2554
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ก-3

บทนา
ภายใต้ บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 วรรคสอง
วางหลักเกณฑ์ให้ การดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้ นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัด
ให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียก่อน รวมทังได้
้ ให้ องค์การ
อิสระ ซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนองค์การเอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อม หรื อทรัพยากรธรรมชาติ หรื อด้ านสุขภาพให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว
เนื ้อหาดังกล่าวได้ กาหนดเพิ่มตามจากรัฐธรรมนูญปี พุทธศักราช 2540 อยู่ 4 ประเด็น
ด้ วยกันคือ
1. ขยายขอบเขตถึงโครงการที่ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ
2. ให้ มีการประเมินถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน
3. ให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียก่อน
4. ให้ องค์การอิสระให้ ความเห็นประกอบก่อน
เพื่อให้ ครอบคลุมขอบเขตที่กาหนดเพิ่มเติมดังกล่าว รัฐบาลได้ ดาเนินการให้ เกิดความ
ชัดเจน ดังต่อไปนี ้
1. กาหนดประเภทโครงการหรื อกิจการที่เข้ าข่ายอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึง่ จะต้ องดาเนินการตาม
มาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังกล่าว โดย
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบในการกาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั สิ าหรับโครงการหรื อ
กิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 11 ประเภท ที่เข้ าข่ายต้ องดาเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และประกาศฉบับที่ 2 แก้ ไขและเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2553
2. จัดตังองค์
้ การอิสระตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องการประกาศการจัดตัง้
องค์การอิสระ ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2553 และออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการ
ประสานงานการให้ ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิด ผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553
1

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ ออกประกาศเรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั ง้ ทางด้ านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ได้ กาหนดแนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย ทังการ
้
รับฟั งที่ดาเนินการโดยผู้จดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ และที่ดาเนินการโดยหน่ วยงาน
อนุญาต ไว้ ในภาคผนวก
เมื่อประมวลการดาเนินการประเมินผลกระทบเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 67 วรรคสอง และ
ระเบียบต่างๆ ที่กาหนด จะได้ ดงั แผนภาพที่ 1
ผู้ดาเนินการ

กาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

ผู้จดั ทารายงาน

รับฟั งความคิดเห็นในการกาหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบ

ผู้จดั ทารายงาน

- ปรับปรุ งขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
- ดาเนินการประเมินและจัดทารายงาน
- รับฟั งความคิดเห็นประกอบการประเมิน

ผู้จดั ทารายงาน

- พิจารณาให้ ความเห็นชอบรายงาน
- ส่งผลการพิจารณาให้ หน่วยงานอนุญาต/
องค์การอิสระพิจารณา

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม/คณะกรรมการผู้ชานาญการ
องค์การอิสระ

พิจารณาให้ ความเห็นประกอบ
- จัดรับฟั งความคิดเห็น
- พิจารณาการอนุญาตในความรับผิดชอบ
ประกอบกับผลการพิจารณารายงานและ
การรับฟั งความคิดเห็น

หน่วยงานอนุญาต

- ออกใบอนุญาต/คาสัง่ ในการอนุญาต
- เผยแพร่ ผลการพิจารณา

หน่วยงานอนุญาต

แผนภาพที่ 1 : ขันตอนการประเมิ
้
นผลกระทบ ตามมาตรา 67 วรรคสอง
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ทังนี
้ ้กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.
2535 สาหรับโรงงานที่ตงอยู
ั ้ น่ อกนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 จึงได้ จดั ทาขันตอนและคู
้
ม่ ือการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต
โรงงานที่อยูใ่ นข่ายต้ องดาเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานในฐานะหน่วยงานอนุญาตให้ สอดคล้ องกับ
กรอบการดาเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยมีขนตอนการ
ั้
ดาเนินการเฉพาะในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปรากฏดังแผนภาพที่ 2 และคาอธิบาย
ดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้ อม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับ
โครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 กาหนดให้ หน่วยงาน
เจ้ าของโครงการต้ องจัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียทังในการ
้
กาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพและในการทบทวนร่าง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ ในขันตอนนี
้
้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้ องจัดส่งเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบเข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการกาหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (Public Scoping) และการเข้ าร่วม
การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Public Review) นอกจากนัน้
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กาหนดให้ มีการ
รับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะ
หน่วยงานอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมดังกล่าว กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมีการแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็นขึ ้นมาเพื่อเตรี ยมการรับฟั งความ
คิดเห็น การเตรี ยมความพร้ อมดังกล่าวปรากฏตาม DIW-01-PM-01
เมื่อสิ ้นสุดขันการเตรี
้
ยมการ จะมีสรุปผลการเข้ าร่วม Public Scoping และ Public
Review และมีผ้ แู ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ าร่วมประชุม ในคณะกรรมการผู้ชานาญการ และมี
การแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น รวมทังมี
้ การพิจารณาความจาเป็ นในการจัดจ้ างฝ่ าย
ช่วยอานวยการ

3

2. ขัน้ ตอนการรับฟั งความคิดเห็น
หลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น
ขึ ้นมาดาเนินการในขันตอนการเตรี
้
ยมความพร้ อมแล้ ว ในขันตอนนี
้
้กระบวนการดาเนินการก่อนรับ
ฟั งความคิดเห็น ได้ แก่ การศึกษารายละเอียดของโครงการ การวางแผนรับฟั งความคิดเห็น การ
เผยแพร่รายละเอียดข้ อมูล และการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น รวมทังการด
้
าเนินการ
ระหว่างและหลังรับฟั งความคิดเห็น ได้ แก่ การรับฟั งความคิดเห็น การสรุปผลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ในขันสุ
้ ดท้ าย พร้ อมทังเผยแพร่
้
สรุปผลในเว็บไซต์ด้วย และในขันตอนนี
้
้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะได้ รับแจ้ งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม จาก
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และเรื่ องราวการขออนุญาต
ประกอบกิจการของโรงงาน พร้ อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ผา่ นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการ เพื่อนามาพิจารณาการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 การดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นดังกล่าวปรากฏตาม
DIW-01-PM-02
เมื่อสิ ้นสุดขันตอนการรั
้
บฟั งความคิดเห็น จะได้ สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น ผลการ
พิจารณารายงานฯ จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และผล
การพิจารณาคาขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
3. ขัน้ ตอนการพิจารณาการอนุญาต
สิ่งที่เข้ าสูก่ ารดาเนินการในขันตอนนี
้
้ นอกจากคาขออนุญาตพร้ อมความเห็นเบื ้องต้ น
ของเจ้ าหน้ าที่ และสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นตามขันตอนที
้
่ 2 แล้ ว ยังมีความเห็นขององค์การ
อิสระ ที่จะต้ องนาเข้ ามาประกอบการพิจารณาด้ วย
ในขันตอนการพิ
้
จารณาการอนุญาต กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นต่อ ผู้อนุญาตว่าเห็นควรอนุญาต
หรื อไม่ อย่างไร และท้ ายที่สดุ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต พร้ อม
เผยแพร่ผลการพิจารณา และเหตุผลประกอบในเว็บไซต์ และประกาศ ณ สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด หรื อองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นต่อไป
การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าวปรากฏตาม DIW-01-PM-03 และ
ภาพรวมการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นปรากฏดังแผนผังที่แนบ และรายละเอียดการดาเนินการแต่
ละขันตอน
้
รวมทังรายละเอี
้
ยดวิธีปฏิบตั ิ ที่ปรากฏใน DIW-01-PM-01 ถึง 03 และ DIW-01-WI-01
ถึง 05
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แผนภาพที่ 2 : ขัน้ ตอนพิจารณาอนุญาตโรงงานประเภทโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจส่ งผลกระทบต่ อชุมชนอย่ างรุนแรง
ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
1.หนังสือเชิญเข้ าร่วม Public Scoping &
Review จากเจ้ าของโครงการ
2.หนังสือเชิญผู้แทน กรอ. เข้ าร่วมประชุม
คชก. จาก สผ.

ขัน้ ตอนเตรียมความพร้ อม
(หน่ วยงานที่รับผิดชอบ)
(DIW-01-PM-01)

3.หนังสือแจ้ งเตือนผู้ขอและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
ผลการพิจารณาเห็นชอบEHIA จาก คชก.
คาขอ พร้ อมผลการพิจารณาจากจังหวัด
และรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์

ขัน้ ตอนรับฟั งความคิดเห็น
(คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น)
(DIW-01-PM-02)

คาชี ้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ(ถ้งามี)

รายงานสรุปการเข้ าร่วม Public Scoping & Review (DIW-01-F-02)

2. การเข้ าร่วมประชุม คชก. (DIW-01-WI-01)

EHIA ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากการประชุม คชก.

3. การแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น
(DIW-01-WI-02)

คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น (DIW-01-F-04)

1. การดาเนินการก่อนรับฟั งความคิดเห็(DIW-01น
WI-03)
- การศึกษารายละเอียดของโครงการ
- การวางแผนรับฟั งความคิดเห็น
- การเผยแพร่รายละเอียดข้ อมูล
- การลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น

รายละเอียดข้ อมูลโครงการ (DIW-01-F-05, DIW-01-F-06)

2. การดาเนินการระหว่างและหลังรับฟั งความ
คิดเห็น (DIW-01-WI-04)
- การรับฟั งความคิดเห็น
- การจัดทารายงานสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น
- การเผยแพร่ข้อมูลการรับฟั งความคิดเห็นในเว็บไซต์

รับความเห็นจากองค์การอิสระ
รายงานผลการรับฟั งความคิดเห็น

ขัน้ ตอนพิจารณาการอนุญาต
(คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต)
(DIW-01-PM-03)

หนังสือแจ้ งชื่อผู้แทนเข้ าร่วมPublic Scoping & Review (DIW-01-F-01)

1. การเข้ าร่วม Public Scoping และ Public
Review (DIW-01-WI-01)

1. การแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาอนุญาต
(DIW-01-WI-05)

ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ของการจัดจ้ างฝ่ ายช่วยอานวยการ

แบบฟอร์ มลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น (DIW-01-F-07)

รายงานผลการรับฟั งความคิดเห็น (DIW-01-F-13)

คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาอนุญาต (DIW-01-F-15)

2. การพิจารณาอนุญาต(DIW-01-WI-05)
3. จัดทาและเผยแพร่คาชี ้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ
(DIW-01-WI-05)
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สรุปรายงานผลการวินิจฉัย (DIW-01-F-16)
แบบฟอร์ มประกาศผลการพิจารณาอนุญาตโรงงาน (DIW-01-F-17)

ทะเบียนแม่ บทเอกสาร (Document Master List)
รหัสเอกสาร
(Document No.)

แก้ ไขครัง้ ที่
วันที่เริ่ มใช้
(Revision) (Effective Date)

ชื่อเอกสาร (Subject)
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน (Procedures)

DIW-01-PM-01 การเตรี ยมความพร้ อม
DIW-01-PM-02 การรับฟั งความคิดเห็น
DIW-01-PM-03 การพิจารณาการอนุญาต
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
DIW-01-WI-01

การเข้ าร่วม Public Scoping และ Public
Review และส่งผู้แทนเข้ าร่วมใน คชก.

DIW-01-WI-02 การแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น
DIW-01-WI-03 การดาเนินการก่อนรับฟั งความคิดเห็น
DIW-01-WI-04

การดาเนินการระหว่างและหลังรับฟั ง
ความคิดเห็น

DIW-01-WI-05 การพิจารณาการอนุญาต
เอกสารเผยแพร่
DIW-01-S-01

คูม่ ือผู้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม

DIW-01-S-02

คูม่ ือการเข้ าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
สาหรับประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
แบบฟอร์ มและเอกสารประกอบ

DIW-01-F-01
DIW-01-F-02

หนังสือแจ้ งการเป็ นผู้แทนเข้ าร่วม Public
Scoping และ Public Review
รายงานสรุปการเข้ าร่วม Public Scoping
และ Public Review

DIW-01-F-03

แบบฟอร์ มแจ้ งขอประวัติและหนังสือแสดง
ความไม่มีสว่ นได้ เสีย

DIW-01-F-04

คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความ
คิดเห็น
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หมายเหตุ

รหัสเอกสาร
(Document No.)
DIW-01-F-05
DIW-01-F-06
DIW-01-F-07
DIW-01-F-08
DIW-01-F-09

แก้ ไขครัง้ ที่
วันที่เริ่ มใช้
(Revision) (Effective Date)

ชื่อเอกสาร (Subject)
เว็บไซต์สาหรับการลงทะเบียนเข้ าร่วมการ
รับฟั งความคิดเห็น
การประกาศข้ อมูลการรับฟั งความคิดเห็น
ในหน้ าหนังสือพิมพ์
แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุม
รับฟั งความคิดเห็น
จดหมายเชิญเข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็น
แบบฟอร์ มประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ าร่วม
การรับฟั งความคิดเห็น

DIW-01-F-10

แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าประชุม

DIW-01-F-11

แบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

DIW-01-F-12

แบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์

DIW-01-F-13

แบบฟอร์ มสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น

DIW-01-F-14

คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการ
อนุญาตโรงงาน

DIW-01-F-15

คาชี ้แจงการพิจารณาการอนุญาต

DIW-01-F-16

แบบฟอร์ มการประกาศผลการพิจารณา
อนุญาต
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หมายเหตุ

ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การเตรียมความพร้ อม
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-01

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงขันตอน
้
และผู้รับผิดชอบในการเตรี ยมความพร้ อมของข้ อมูลที่ได้ จากช่องทางต่างๆ

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงการเข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการกาหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (Public Scoping) และการเข้ าร่วมการรับ
ฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Public Review) และส่งผู้แทนเข้ าร่วมในการประชุม คชก. รวมทังการแต่
้
งตัง้
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น และการพิจารณาความจาเป็ นในการจัดจ้ างฝ่ ายช่วยอานวยการ

3. คานิยาม
กรอ. หมายถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คชก. หมายถึง คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
วิศวกร หมายถึง วิศวกรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จตร. หมายถึง เจ้ าพนักงานตรวจโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Public Scoping หมายถึง กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
กาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
Public Review หมายถึง กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
ทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
EHIA หมายถึง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังด้
้ านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ สาหรับประเภท
โรงงานที่เข้ าข่ายตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การเตรียมความพร้ อม
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-01

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

4. ความรั บผิดชอบ
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบ เป็ นผู้มอบหมายให้ วิศวกร/จตร. เข้ าร่วมในกระบวนการ Public
Scoping และ Public Review และเป็ นผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการประชุม คชก.
วิศวกร/จตร. ทาหน้ าที่ เข้ าร่วมในกระบวนการ Public Scoping และ Public Review เพื่อรับฟั ง
ประเด็นที่ประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
รวมทังให้
้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ หน้ าที่ในการเป็ นผู้แทน กรอ. ในการประชุม คชก.
เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง ทาหน้ าที่ รับหนังสือเชิญให้ เข้ าร่วมในการ Public Scoping & Review และเชิญ
ผู้แทน กรอ. เข้ าร่วมประชุม คชก.
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น ทาหน้ าที่ พิจารณาความจาเป็ น
ในการจัดจ้ างฝ่ ายช่วยอานวยการเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น หรื อแต่งตัง้
คณะทางานดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. ระเบียบปฏิบัติ
5.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อ าจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 และ ประกาศฉบับที่ 2 แก้ ไขและเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
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ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การเตรียมความพร้ อม
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-01

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

6. ขัน้ ตอนและรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

6.2

6.3

6.4

6.5

สื่อสาร

เอกสารอ้ างอิง

จุดเชื่อมโยง
คณะกรรมการ
รับฟั งความคิดเห็น

รับหนังสือเชิญให้ เข้ าร่วมในการ
Public Scoping และ Public
Review และเชิญผู้แทน กรอ. เข้ า
ร่วมประชุม
มอบหมายให้ วิศวกร/จตร. เข้ าร่วม
ในการทา Public Scoping และ
Public Review และเป็ นผู้แทนของ
กรอ. ในการประชุม คชก.
เข้ าร่วมทา Public Scoping และ
Public Review หรือเป็ นผู้แทน กรอ.
ในการประชุม คชก.แล้ วแต่กรณี
ดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการ
้
รับฟั งความคิดเห็น

พิจารณา

วิศวกร/จตร.

6.1

ผู้อานวยการสานัก รับฟั ง ฯ

กระบวนการ

ดาเนินการ
ผู้อานวยการสานักฯ

หัวข้ อ

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่อง

เริ่มต้ น/สิ ้นสุด

DIW-01-WI-01
DIW-01-F-01
DIW-01-F-02
DIW-01-WI-02
DIW-01-F-03
DIW-01-F-04

พิจารณาความจาเป็ นในการจัดจ้ าง
ฝ่ ายช่วยอานวยการ (ภายนอก) หรือ
แต่งตังคณะท
้
างานช่วยอานวยการ
กรอ. เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
DIW-01-PM-02
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DIW-01-PM-02

ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การเตรียมความพร้ อม
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-01

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

รายละเอียด
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่องรับหนังสือเชิญให้ เข้ าร่วมในการทา Public Scoping และ Public Review จากเจ้ าของโครงการ และหนังสือเชิญผู้แทน
เข้ าร่วมประชุม คชก. จาก สผ. และดาเนินการตามระเบียบสารบรรณ เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบพิจารณา
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบ มอบหมายให้ วิศวกร/จตร. เข้ าร่วมในการทา Public Scoping และ Public Review เพื่อรับฟั งประเด็น
ที่ประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ และเพื่อให้ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพเป็ นไปอย่างครบถ้ วน รวมทังเป็
้ นผู้แทนในการประชุม คชก. (วิศวกร/จตร. ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
โครงการที่เข้ าร่วมในการทา Public Scoping และ Public Review และเป็ นผู้แทนในการประชุม คชก. ควรเป็ นบุคคลเดียวกัน)
วิศวกร/จตร. (ในกรณีเข้ าร่วม Public Scoping และ Public Review) เข้ าร่วมในการทา Public Scoping และ Public Review ตาม
วัน และเวลาที่กาหนด พร้ อมจัดทารายงานสรุปผลการทา Public Scoping และ Public Review ตามแบบฟอร์ ม DIW-01-F-01 และ
DIW-01-F-02 เข้ าร่วมในการประชุม คชก. ตามวันและเวลาที่กาหนด (ในกรณีเป็ นผู้แทนของ กรอ. ใน คชก.) ดังรายละเอียดการ
ปฏิบตั ิงานตาม DIW-01-WI-01
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น ดาเนินการให้ มีการจัดทาเรื่องหนังสือแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั ง
ความคิดเห็น (DIW-01-F-04) ซึง่ ต้ องมีการพิจารณาคุณสมบัติและความไม่มีสว่ นได้ เสีย ตามแบบฟอร์ ม DIW-01-F-03 เพื่อนาเสนอ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงนามแต่งตังต่
้ อไป นอกจากนี ้ต้ องมีการกาหนดวัน เวลา สถานที่การรับฟั งความคิดเห็น โดยการ
ประชุมของคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมครบถ้ วนจึงจะเป็ นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด และเมื่อคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
ได้ รับคาสัง่ แต่งตังให้
้ คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่จดั ให้ มีการรับฟั งความคิดเห็น
และเลือกวิธีการรับฟั งความคิดเห็น โดยจัดให้ มีการประชุมรับฟั งความคิดเห็นอย่างน้ อย 1 ครัง้ และมีการรับฟั งความคิดเห็นด้ วย
วิธีการอื่นๆ โดยอาจพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
ไปรษณีย์ หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น พิจารณาความจาเป็ นในการจัดจ้ างฝ่ ายช่วยอานวยการ
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น เพื่อช่วยอานวยการในการเผยแพร่รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับการรับฟั งความคิดเห็น ลงทะเบียน
ผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น กรณีเห็นควรมีการจัดจ้ างให้ มอบหมายฝ่ ายเลขานุการ ดาเนินการจัดจ้ าง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้ วยการพัสดุโดยมีขอบเขตของงานตามตัวอย่างรายละเอียดสาระสาคัญของร่างขอบเขตของงาน
(TOR) กรณีไม่จดั จ้ างให้ แต่งตังคณะท
้
างานดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น โดยจัดทาคาสัง่ แต่งตังเพื
้ ่อนาเสนออธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมพิจารณาอนุมตั ิ

7. เอกสารอ้ างอิง
- คูม่ ือการปฏิบตั งิ านเรื่ องการเข้ าร่วมการทา Public Scoping และ Public Review (DIW-01-WI-01)
- คูม่ ือการปฏิบตั งิ านเรื่ องการเข้ าร่วมประชุม คชก. (DIW-01-WI-01)
- คูม่ ือการปฏิบตั งิ านเรื่ องการเตรี ยมการรับฟั งความคิดเห็น (DIW-01-WI-02)
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(ตัวอย่าง)
ข้อกาหนดขอบเขตของงาน
การจ้างเหมาบริหารจัดการกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีสว่ นได้เสียต่อโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติว่า
“การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน..........” เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและป้องกันผลกระทบต่อ
ประชาชน โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามมาตรา 67 วรรคสอง ดังกล่าวต้องจัดให้มีการดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามเอกสารท้ายประกาศ ง. ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการ
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2552 ซึ่งหลังจากที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดส่งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะ
หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตจะต้องดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียขึ้นมาเป็นผู้ดาเนินการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ชัดเจนและถูกต้องตาม
หลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสามารถ
ดาเนินการได้ตามสาระและกรอบเวลาที่กาหนดไว้ตามเอกสารท้ายประกาศ ง.ดังกล่าว และเพื่อประโยชน์กับ
การบริหารงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงดาเนินการจ้างเหมาผู้บริหารจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552
/ 2.2 เพื่อนา...
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2.2 เพื่อนาความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มาพิจารณาร่วมกับความเห็นจาก
องค์การอิสระ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการและ
สภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด
2.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและป้องกันผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอานวยความ
สะดวกต่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการอุตสาหกรรม
2.4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อภารกิจ
บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อให้อุตสาหกรรม
สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือกิจการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
3.2 คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3.3 หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดที่โครงการ
หรือกิจการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ตั้งอยู่
4. ระยะเวลา
120 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
5. ขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้รับจ้างดาเนินงานจ้างเหมาต้องวางแผนการดาเนินการให้
ครอบคลุมขอบเขตการดาเนินงานและวางแผนรายละเอียดวิธีการดาเนินงาน โดยอย่างน้อยต้องมีขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการ ดังนี้
5.1 เสนอกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
5.2 ดาเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามกระบวนในท้ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ข้อ ง โดยต้องดาเนินการ
ดังนี้
5.2.1 จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารพร้อมทั้งกาหนดวันรับฟังความคิดเห็นเพื่อลงประกาศ
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ที่มีการอ่านแพร่หลายทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นที่การก่อสร้างโครงการและ
เขตใกล้เคียงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องมีระยะในการเปิดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 วัน
/ 5.2.2 ปิดประกาศ...
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5.2.2 ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจการดังกล่าว
โดยเปิดเผย ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู่ และ
บนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องดาเนินการล่วงหน้าก่อนเริ่มกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน
5.3 บริหารจัดการประชุม เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ณ วันรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
5.3.1 จัดทาทะเบียนรายชื่อของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามข้อ
5.2.1 รวมทั้งหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 จัดเตรียมสถานที่ เครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็น
5.3.3 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รบั ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ
สถานที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น
5.3.4 จัดเตรียมพิธีกรดาเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น
5.3.5 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกความเห็น
5.3.6 ดาเนินการบันทึกการประชุมทั้งภาพและเสียง (VDO) ของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียที่แสดงความเห็น ตลอดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
5.4 จัดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว
อย่างน้อย 2 ช่องทาง อย่างต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 14 วัน
5.5 จัดทารายงานการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 10 วันนับจากวันที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลง เพื่อให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะและบนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
ซึ่งต้องประกอบด้วย
5.5.1 รายชื่อกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่แต่งตั้ง
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น รวมทั้งรายชื่อหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
5.5.2 ข้อเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่รับฟัง
ความคิดเห็น
5.5.3 บันทึกข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
5.5.4 สรุปและประมวลผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งด้านสนับสนุน คัดค้าน
รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมการประชุม
5.6 จัดทาเอกสารคาชี้แจงเหตุผลของคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการตัดสินใจโครงการหรือกิจการดังกล่าว ในแต่ละประเด็นเป็นลายลักษณ์อักษร และ
เผยแพร่คาชี้แจงเหตุผลดังกล่าวต่อสาธารณะและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน
7 วัน หลังจากวันเสร็จสิ้นกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต
/ 6. วิธีการดาเนินงาน...
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6. วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และวางแผนการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมตามความเหมาะสม
เพื่อกระตุ้น และผลักดันให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
6.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแนวคิดในการนาเสนอ ทั้งนี้จะต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง โดย
(1) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการรับฟังความคิดเห็น ช่วงเวลาการดาเนินการ พร้อมเหตุผล
ประกอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับงบประมาณประชาสัมพันธ์ และก่อนที่ผู้รับจ้างจะ
จัดการรับฟังความคิดเห็น ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
ได้แก่ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ณ บริเวณที่กาหนดจะต้องให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ
(2) ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์ และดาเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็น
ตามแผนงานที่ได้นาเสนอ
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความ
เห็นชอบก่อนที่จะดาเนินการอย่างน้อย 10 วันทาการ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 การประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยการลงประกาศหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยให้ดาเนินการอย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุม
รับฟังความคิดเห็น
7.2 ระยะเวลาที่กาหนดในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
7.2.1 ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
7.2.2 แจ้งวันจัดรับฟังความคิดเห็นและปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ
ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.3 ระยะเวลาส่งมอบสรุปรายงานผลรับฟังความคิดเห็นต่อคณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลง
7.4 ระยะเวลาส่งมอบสรุปคาชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจการต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 7 วัน หลังจากวันเสร็จสิ้นกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการ
พิจารณาการอนุญาต
8. ผลลัพธ์ของโครงการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมา
ประกอบการตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด
/ 9.วิธีการจัดจ้าง...
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9. วิธีการจัดจ้าง
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดาเนินการจ้างเหมางาน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ
10. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
10.1 จะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับการดาเนินการรับฟังความคิดเห็น หรือ
การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในแนวทางอื่นๆ
10.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของราชการ
10.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
10.5 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งมีผลงานในงานประเภทเดียวกันหรือมี
ลักษณะเดียวกัน ในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
11. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินโครงการตามมาตรา 67 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานตามระเบียบฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนี้
11.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
โครงการ
11.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทุกภาคส่วน
12. การเสนอข้อเสนอ
ผู้รับจ้างจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค จานวน 5 ชุด และข้อเสนอด้านราคา จานวน 1 ชุด
(1) ข้อเสนอด้านเทคนิค ได้แก่ แนวทางการประชาสัมพันธ์ แผนการดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น และตารางดาเนินงานของทุกกิจกรรม
(2) รายชื่อและประวัติการทางานของคณะทางานทั้งหมด ประวัติและผลงานที่ผ่านมา
(3) ข้อเสนอด้านราคา พร้อมรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน
/ (13) หลักเกณฑ์...
16

13. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ข้อเสนอทางเทคนิคจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
13.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงานโดยรวม
(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Plan)
(2) รายชื่อ และประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) ของคณะทางานทั้งหมด
(3) ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา (Company Profile)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กาหนดไว้แล้วในข้อกาหนดรายละเอียดของการวางแผน
การดาเนินการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนั้นจะพิจารณาความพร้อมและประสบการณ์ของบริษัทรวมทั้ง
คุณสมบัติของบุคลากรโดยรวมเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย
บริษัทจะต้องแสดงรายละเอียดของการประมาณค่าใช้จ่ายของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละ
ประเภทแต่ละรายการตามแผนปฏิบัติการ
14. หลักเกณฑ์และสัดส่วนในการพิจารณา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะพิจ ารณาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอ
อื่น ๆ ของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง หลักฐานเอกสารถูกต้อง โดยจะพิจารณาให้คะแนนใน
รายละเอียดและเกณฑ์ดังต่อไปนี้
14.1 คุณภาพและประสิทธิภาพของแผนงานในการจัดเตรียมการดาเนินการรับฟังความคิดเห็น
ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กาหนดไว้ (คะแนนเต็ม 30
คะแนน)
14.1.1 ความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักและความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
14.1.2 ความชัดเจนของกลยุทธ์
14.1.3 ความมีเหตุผลทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
แผนงาน
14.2 รายละเอียดของแผนงานในการดาเนินการรับฟังความคิดเห็น ที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดรายละเอียดของการดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
14.3 คุณภาพทั่วไปของข้อเสนอ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ความสมบูรณ์ในการจัดลาดับในการนาเสนอ และความละเอียดของเนื้อหาซึ่ง
ครอบคลุมตามข้อเสนอทางด้านเทคนิค (พิจารณาจากวิธีในการเขียนข้อเสนอทางด้านเทคนิค)
14.4 เจ้าหน้าที่ผู้จะดาเนินการ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
/ 14.4.1 หลักฐาน...
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14.4.1 หลักฐานการปฏิบัติงานในอดีต และรูปแบบขององค์กร (5 คะแนน)
- ประวัติการทางานของคณะทางานทั้งหมด ประวัติและผลงานที่ผ่านมา
(Company Profile)
14.4.2 คุณสมบัติและความพร้อมของบุคลากร (5 คะแนน)
- จานวนบุคลากรที่มาร่วมงาน ลักษณะการมอบงาน และความรับผิดชอบ
- สาขาต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตามกลุ่มสื่อที่กาหนดไว้
- คุณวุฒิ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
14.5 ข้อเสนออื่น ๆ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
14.5.1 ความสามารถในการบริหารแผนงานให้ได้ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
14.5.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนงานทั้งก่อนและหลังดาเนินการ
14.5.3 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการขอความอนุเคราะห์จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหรือเอกชน
14.5.4 มีแผนงานประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยเป็นข้อเสนอที่ไม่คิดมูลค่า (ถ้ามี)
14.5.5 ตัวอย่างการดาเนินการรับฟังความคิดเห็นที่เคยดาเนินการ (ถ้ามี)
15. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่เดือน………… พ.ศ. …… ถึงเดือน……………. พ.ศ. ..…. รวมระยะเวลา …. เดือน
16. การชาระเงิน
งวดที่ 1 ร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้วางแผนการดาเนินงาน/ผลิต/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกันโดยส่งให้
คณะกรรมการประสานและรับมอบงาน ภายในเวลา 7 วันทาการ นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว
งวดที่ 2 ร้อยละ 35 ของวงเงินว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบเป็นระยะเวลา …. เดือน นับจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว
งวดที่ 3 ร้อยละ 40 ของวงเงินว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินงานตามแผนงาน และส่งมอบงานส่วนที่เหลือครบถ้วนตามแผนงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบ

18

คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การเข้ าร่ วม Public Scoping และ
Public Review และส่ งผู้แทนเข้ าร่ วมใน คชก.
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-01

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตั งิ าน กระบวนการรับข้ อมูลต่างๆ เพื่อใช้ ในการเข้ าร่วมการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (Public Scoping) และการเข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ น
ได้ เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Public
Review) และเข้ าร่วมประชุม คชก. เพื่อพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงกระบวนการเข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
กาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (Public Scoping) และการเข้ า
ร่วมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี สว่ นได้ เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Public Review) และเป็ นผู้แทนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
คชก. เพื่อพิจารณารายงาน EHIA

3. คานิยาม
กรอ. หมายถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คชก. หมายถึง คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
Public Scoping หมายถึง กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
กาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
Public Review หมายถึง กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
ทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การเข้ าร่ วม Public Scoping และ
Public Review และส่ งผู้แทนเข้ าร่ วมใน คชก.
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-01

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

4. ระเบียบปฏิบัติ
4.1 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 29
มีนาคม 2535
4.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 และประกาศฉบับที่ 2 แก้ ไขและเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

5. ขัน้ ตอนและรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
5.1 การเป็ นผู้แทนเข้ าร่วมการเข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
กาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (Public Scoping) และการเข้ า
ร่วมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่ วนได้ เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Public Review)
5.1.1) เมื่อได้ รับหนังสือแจ้ งว่าจะมีการจัดทา Public Scoping และ Public Review
กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยผู้อานวยการสานัก ที่รับผิดชอบ มอบหมายผู้แทนเข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็น
ซึง่ ผู้แทนอาจเป็ นวิศวกรหรื อเจ้ าพนักงานตรวจโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขาที่รับผิดชอบอุตสาหกรรมนันๆ
้
หรื อผู้อื่นที่เห็นว่าเหมาะสมก็ ได้ โดยแจ้ งทางโทรศัพท์ แบบตอบรับ หรื อหนังสือแจ้ ง การเป็ นผู้แทนเข้ าร่วม
Public Scoping และ Public Review (DIW-01-F-01)
5.1.2) ผู้ที่ได้ รับมอบหมายตามข้ อ 5.1.1) เตรี ยมข้ อมูลและประเด็นเข้ าร่วมเบื ้องต้ นโดยศึกษา
จากประเด็นหรื อรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบฯ ที่ผ้ ปู ระกอบการส่งให้ หรื อจากเว็บไซต์ของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (www.onep.go.th) หากยังขาดข้ อมูล ความรู้
ทางวิชาการให้ สอบถามหรื อจัดประชุมผู้ชานาญการในแต่ละเรื่ อง เพื่อ พิจารณารายละเอียดของโครงการ
เพื่อเตรี ยมประเด็นในกรณีที่ต้องให้ ข้อมูลหรื อแสดงความคิดเห็น
5.1.3) ผู้ที่ได้ รับมอบหมายเข้ าร่วมและเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ รวมทังชี
้ ้แจงให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องในการรับฟั งความคิดเห็นการทา
Public Scoping และ Public Review และจัดทาสรุปรายงาน ดังแบบฟอร์ มรายงานสรุปความเห็นจากการเข้ า
ร่วม Public Scoping และ Public Review (DIW-01-F-02) ซึง่ รายงานดังกล่าวจะนาไปใช้ ประกอบสาหรับ
20

คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การเข้ าร่ วม Public Scoping และ
Public Review และส่ งผู้แทนเข้ าร่ วมใน คชก.
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-01

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

ผู้แทน กรอ. ที่เข้ าร่วมประชุม คชก. และคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
ในการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
5.2 การเป็ นผู้แทนเข้ าร่วมประชุมใน คชก.
5.2.1) เมื่อได้ รับหนังสือเชิญประชุมจาก สผ. กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยผู้อานวยการสานัก
ที่รับผิดชอบ จะมอบหมายให้ วิศวกรหรื อเจ้ าพนักงานตรวจโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขาที่รับผิดชอบ
อุตสาหกรรมนันๆ
้ เป็ นผู้แทนเข้ าร่วมประชุม
หมายเหตุ : วิศวกร/จตร. ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่เข้ าร่วมในการทา Public Scoping และ
Public Review และเป็ นผู้แทนของ คชก. ควรเป็ นบุคคลเดียวกัน
5.2.2) เมื่อ คชก. ประชุมให้ ความเห็นชอบรายงาน EHIA แล้ วให้ วิศวกร/จตร. รายงานให้
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบและผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น ทราบ โดย
ให้ รายงานประเด็นที่ คชก.มีความห่วงใยเป็ นพิเศษไว้ ด้วย

6. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
-

7. เอกสารบันทึก
ชื่อบันทึก
หนังสือแจ้ งการเป็ นผู้แทน
เข้ าร่วม Public Scoping
และ Public Review
(DIW-01-F-01)
แบบฟอร์ มรายงานสรุป
ความเห็นจากการเข้ าร่วม
Public Scoping และ
Public Review (DIW-01F-02)

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ
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ระยะเวลาจัดเก็บ

วิธีจัดเก็บ

ที่ อก …../….

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

เรื่ อง ส่งผู้แทนเข้ าร่วม Public Scoping (หรื อ Public Review)
เรี ยน ………………………………………… (หน่วยงานที่สง่ หนังสือเชิญ)
อ้ างถึง หนังสือที่………………………….. ลงวันที่ ……………………………………………..
ตามหนังสือที่อ้างถึง …(หน่วยงานที่สง่ หนังสือเชิญ)… เชิญให้ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมส่งผู้แทนเพื่อเข้ าร่วมในการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
กาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (Public Scoping)
และการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการทบทวนร่างรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิด ผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ(Public Review) นัน้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ ว ขอส่ง (ชื่อและตาแหน่ง)…………………
…………………………………..เป็ นผู้แทนเข้ าร่วมในการประชุมดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

……………………………
(...........………………………….)
สานัก………………………
โทร. ……………………….
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บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ สรข………………………………………………………………………………….
ที่ อก………………………………. วันที่ ………………………………………………………….
เรื่อง โครงการ………………………………………………………………………………………..
เรี ยน ผอ.สรข……………………………………..
ตามที่ได้ มอบหมายให้ เข้ าร่วม ( ) Public Scoping ( ) Public Review
โครงการ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
เมื่อวันที่..…………………… ณ…………………………………………………………………นัน้
สรุปประเด็นที่สาคัญจากการประชุม ดังนี ้…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
………………………………………….
(…………………………………….)
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การแต่ งตัง้ คณะกรรมการรับฟั ง
ความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-02

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตั งิ าน ในการแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงการแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น ได้ แก่ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
รับฟั งความคิดเห็น การแสดงความไม่มีสว่ นได้ เสีย การตรวจสอบคุณสมบัติ การสมัครเป็ นคณะกรรมการรับฟั ง
ความคิดเห็น และการแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น

3. คานิยาม
การรับฟั งความคิดเห็น หมายถึง การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย ของ
หน่วยงานอนุมตั หิ รื อหน่วยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
สาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ปี พ.ศ. 2552

4. ระเบียบปฏิบัติ
4.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552

5. ขัน้ ตอนและรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
5.1 เมื่อผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบได้ รับหนังสือเชิญให้ เข้ าร่วมในการทา Public Scoping และ
Public Review และได้ มอบหมายเจ้ าหน้ าที่เข้ าร่วมแล้ ว ให้ มีบนั ทึกแจ้ งผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบใน
ภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น โดยมี องค์ประกอบของ
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ได้ แก่ ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 2-4 คน โดยผู้อานวยการสานักที่
รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น เป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการอย่างน้ อย 1 ใน 3
ต้ องไม่เป็ นข้ าราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรื อผู้บริหารท้ องถิ่น และให้ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบตั งิ าน ในฐานะผู้ชว่ ยเลขานุการ
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การแต่ งตัง้ คณะกรรมการรับฟั ง
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แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

5.2 ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น พิจารณาคุณสมบัติและบทบาท
หน้ าที่ของคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ดังนี ้
คุณสมบัตขิ องกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
1) คุณสมบัตทิ ่ วั ไป ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบรู ณ์ (ในวันที่ยื่นใบสมัคร)
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(4) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
(5) ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน
(6) ไม่เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการหรื อถูกไล่ออกจากราชการไว้ ก่อน ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อนหรื อตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นผู้ต้องเคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่ สดุ ให้ จาคุกเพราะกระทาความผิด ทางอาญา เว้ นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืองรั
่นข ฐ
(10) ไม่เคยเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจในการจัดการหรื อมีสว่ นได้ เสียในนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ น
ผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรื อมีประโยชน์ได้ เสียเกี่ยวข้ องกับโครงการ/กิจการ หรื อเจ้ าของโครงการ/กิจการที่ยื่น
ขออนุญาต หรื อคูแ่ ข่งที่ประกอบธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันได้ รับ
แต่งตัง้
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2) คุณสมบัตเิ ฉพาะ มีดังต่ อไปนี ้
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทางานอย่างน้ อย 15 ปี
(2) เป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ที่จะทาการศึกษารายละเอียดโครงการจนมีความเข้ าใจ สามารถชี ้แจงทา
ความเข้ าใจกับประชาชนได้
(3) เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สงู ในด้ านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านความปลอดภัย และด้ านสุขภาพ ด้ านสังคมศาสตร์ ด้ านใดด้ าน
หนึง่ หรื อหลายด้ านรวมกัน
(4) เป็ นผู้ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพการงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
(5) เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม เป็ นที่ยอมรับของสังคม
(6) เป็ นผู้ที่สามารถสละเวลาให้ กบั การปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเต็มที่
3) วิธีการประกาศรับสมัครคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
(1) หนังสือเชิญสถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2) เว็บไซต์ของ กรอ.
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
1) กาหนดนโยบาย อานวยการ และประสานงาน เพื่อให้ การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนเป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย โปร่งใส และถูกต้ อง
2) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรื อกิจการที่จดั ให้ มีการรับฟั งความคิดเห็น
3) กาหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟั งความคิดเห็น โดยคานึ งถึงความสะดวกของ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย พร้ อมทัง้ ประกาศกระบวนการ วิธีการ สถานที่ วันที่และเวลาในการรับฟั งความคิดเห็นให้
ประชาชนทราบ
4) จัดทาแผนและประชาสัมพันธ์การดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
5) รับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และปิ ดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง
กับโครงการหรื อกิจการ ณ สานักงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่โครงการหรื อ
กิจการนันตั
้ งอยู
้ ่ และบนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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6) ประสานกับหน่วยงานหรื อผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ชี ้แจง ให้ ข้อมูลหรืเอกสารต่
อ
อคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
7) จัดทารายงานการรับฟั งความคิดเห็น และเสนอรายงานการรับฟั งความคิดเห็น พร้ อมคาชี ้แจงเสนอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ อนุญาต
8) ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
เมื่อได้ บคุ คลที่เหมาะสมแล้ ว ให้ มอบหมายเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการต่อไป
5.3 เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายทาแบบฟอร์ มแจ้ งขอประวัติและหนังสือแสดงความไม่มีสว่ นได้ เสีย
และหลักเกณฑ์ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น เพื่อให้ มีการลงนามแสดงความไม่มี
ส่วนได้ เสีย และตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารสมัครเป็ นคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น (DIW-01-F-03)
5.4 ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย คัดเลือก
คณะกรรมการและดาเนินการตาม 5.2 จนได้ กรรมการครบถ้ วน และจัดทาคาสัง่ แต่งตังเพื
้ ่อเสนออธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาลงนาม ดังคาสัง่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่ องแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความ
คิดเห็น (DIW-01-F-04)

6. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- คูม่ ือผู้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

7. เอกสารบันทึก
ชื่อบันทึก

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

แบบฟอร์ มแจ้ งขอประวัติและ
หนังสือแสดงความไม่มีสว่ นได้
เสีย (DIW-01-F-03)
แบบฟอร์ มแต่งตัง้
คณะกรรมการรับฟั ง
ความคิดเห็น (DIW-01-F-04)
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ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ

ที่ อก …../….

เรื่ อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

แจ้ งขอประวัตแิ ละแสดงความไม่มีสว่ นได้ เสีย

เรี ยน …………………………..
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1) แบบแจ้ งประวัติ
2) หนังสือแสดงความไม่มีสว่ นได้ เสีย
3) สรุปรายละเอียดโครงการ
ด้ วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสงค์จะจัดการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน…………………..………...…………
ของ……………...………ตังอยู
้ ่……..…………………ซึง่ เป็ นกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่าง
รุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และได้ พิจารณาเห็นว่าท่านมี คณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมในการเป็ นคณะกรรมการรับฟั ง
ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเรี ยนแจ้ งเพื่อขอประวัตขิ องท่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการ
ลงนามในเอกสารแสดงความไม่มีสว่ นได้ เสีย โดยกรอกข้ อมูลในเอกสารแจ้ งขอประวัตแิ ละแสดงความไม่มีสว่ น
ได้ เสีย และส่งข้ อมูลมาที่ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่……………..
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)
(……………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………..
สานัก……………………………
โทร. ……………………………
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เลขที่…………….

แบบฟอร์ มแจ้ งขอประวัตแิ ละแสดงความไม่ มีส่วนได้ เสีย
ประวัตสิ ่ วนตัว
ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว).......................................................................................................
เชื ้อชาติ………………….สัญชาติ………………………ศาสนา………………………..อายุ………….…..ปี
ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ สะดวก เลขที่......... หมูท่ ี่........ ถนน.............................. ตรอก/ซอย...................................
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์........................................ โทรสาร..........................................
e-mail…………………………………………………………………………………………………………..
ประวัตกิ ารศึกษา
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา……………………………………………………………………..
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย………………………………………………ปี การศึกษา……………………………..
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา……………………………………………………………………..
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย………………………………………………ปี การศึกษา……………………………..
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา……………………………………………………………………
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย………………………………………………ปี การศึกษา……………………………..
ประวัตกิ ารทางาน
อาชีพ.................................................................. ตาแหน่ง(ถ้ ามี) ............................................................
�หน่วยงานราชการ �ภาคธุรกิจเอกชน
�นักวิชาการ
�ประชาชน
�อื่น ๆ (กรุณาระบุ)..........................................................................................
ชื่อหน่วยงาน(ถ้ ามี) ...............................................................................................................................
ที่อยูข่ องหน่วยงาน เลขที่......... หมูท่ ี่........ ถนน.............................. ตรอก/ซอย........................................
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์........................................ โทรสาร...........................................
e-mail……………………………………………………………………………………………………………
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ประวัตกิ ารทางานในอดีต (กรุณาบรรยายประสบการณ์ทางานของท่านอย่างละเอียด)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
ข้ อมูลคุณสมบัตเิ พื่อประกอบการสมัครเป็ นคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
(โปรดให้ รายละเอียดคุณสมบัตโิ ดยแสดงเครื่ องหมาย  ตามคุณสมบัตดิ ้ านล่างนี )้
1) คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
□ มีสญ
ั ชาติไทย
□ มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบรู ณ์ (ในวันที่ยื่นใบสมัคร)
□ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
□ เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
□ ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ ได้ ไร้ ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน
□ ไม่เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้ พกั ราชการหรื อถูกไล่ออกจากราชการไว้ ก่อน ตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อนหรื อตามกฎหมายอื่น
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□ ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
□ ไม่เป็ นผู้ต้องเคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
□ ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออกปลดออกหรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
□ ไม่เคยเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจในการจัดการหรื อมีสว่ นได้ เสียในนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ น
ผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรื อมีประโยชน์ได้ เสียเกี่ยวข้ องกับโครงการ/กิจการ หรื อเจ้ าของโครงการ/กิจการที่ยื่น
ขออนุญาต หรื อคูแ่ ข่งที่ประกอบธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันได้ รับ
แต่งตัง้
2) คุณสมบัตเิ ฉพาะ
□ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทางานอย่างน้ อย 15 ปี
□ เป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ที่จะทาการศึกษารายละเอียดโครงการจนมีความเข้ าใจ สามารถชี ้แจง
ทาความเข้ าใจกับประชาชนได้
□ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สงู ในด้ านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านความปลอดภัย ด้ านสุขภาพ ด้ านสังคมศาสตร์ ด้ านใดด้ านหนึง่
หรื อหลายด้ านรวมกัน
□ เป็ นผู้ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพการงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
□ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม เป็ นที่ยอมรับของสังคม
□ เป็ นผู้ที่สามารถสละเวลาให้ กบั การปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเต็มที่
ลงนาม.......................................................................
วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. 2554

กรุ ณาส่ งข้ อมูลมาที่ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรื อที่ e-mail : …………………
สรุปผลการพิจารณา
�ผ่าน
�ไม่ผา่ น ระบุ ………………………………………………………………………………………………..
31

ความไม่ มีส่วนได้ เสียเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อชุมชนอย่ างรุ นแรงทัง้ ด้ านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพที่ย่ นื ขออนุญาต ซึ่งคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียต้ องแจ้ งยืนยันต่ อกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีดังนี ้
(1) ไม่เคยทางาน หรื อ ให้ คาปรึกษา หรื อรับทุนสนับสนุนฯ จากโครงการ/กิจการ หรื อเจ้ าของโครงการ/กิจการที่ยื่น
ขออนุญาต ภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา หรื อ ที่ได้ มีการผูกพันไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
(2) ไม่มีญาติ* ทางาน หรื อให้ คาปรึกษาแก่โครงการ/กิจการ หรื อเจ้ าของโครงการ/กิจการที่ยื่นขออนุญาต หรื อ
คูแ่ ข่งที่ประกอบธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมาหรื อที่ได้ มีการ
ผูกพันไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
(3) ไม่เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อ ญาติ* เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อ เคยเป็ นผู้ถือหุ้นในโครงการ/กิจการ หรื อ
เจ้ าของโครงการ/กิจการที่ยื่นขออนุญาต หรื อคูแ่ ข่งที่ประกอบธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมาหรื อที่ได้ มีการผูกพันไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
(4) ไม่มีญาติ* มีตาแหน่งกรรมการ หรื อ เป็ นกรรมการ หรื อมีการจัดการทางการค้ าเกี่ยวข้ องในโครงการ/กิจการ
หรื อเจ้ าของโครงการ/กิจการที่ยื่นขออนุญาต หรื อคูแ่ ข่งที่ประกอบธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
หมายเหตุ
ญาติ* คือ บุพการี หรื อผู้สบื สันดานไม่วา่ ชันใดๆ
้
หรื อเป็ นพี่น้องหรื อลูกพี่ลกู น้ องนับได้ เพียง
ภายในสามชัน้ หรื อเป็ นญาติเกี่ยวพันทางการแต่งงานนับได้เพียงสองชัน้

ข้ าพเจ้ า................................................................... ตาแหน่ง........................................................ ............
สังกัดหน่วยงาน............................................................................................................................. ...........
ขอยืนยันว่า ข้ าพเจ้ า
 ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ มีสว่ นได้ เสีย (Conflict of interest) กับโครงการ/กิจการ หรื อเจ้ าของโครงการ/
กิจการที่ยื่นขออนุญาต ที่ยื่นขออนุญาต (โปรดระบุชื่อองค์กร)................................................
………………………………………………………………………………………………………………
ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ รับมอบหมายให้ เป็ นคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ ในครัง้ นี ้ ทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และ
ไม่มีการผูกพันไว้ ลว่ งหน้ า
 เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียกับโครงการ/กิจการ หรื อเจ้ าของโครงการ/กิจการที่ยื่นขออนุญาต ที่ยื่นขออนุญาต
(โปรดระบุชื่อองค์กร).................................................…………………………………………………..
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…………………………………………………………………………ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ รับมอบหมายให้ เป็ น
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ ในครัง้ นี ้ โดยมีความสัมพันธ์ (อธิบายความสัมพันธ์ และช่วงเวลา
ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ/กิจการ หรื อเจ้ าของโครงการ/กิจการที่ยื่นขออนุญาต ที่ยื่นขออนุญาต หรื อ
คูแ่ ข่งที่ประกอบธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ) ดังนี ้
................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..........................
................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ..........................
...................................................................................................................................................... .
โดยหากมีความเกี่ยวข้ องกับ โครงการ /กิจการ หรื อเจ้ าของโครงการ /กิจการที่ยื่นขออนุญาต ที่ยื่ นขอ
อนุญาต หรื อคูแ่ ข่งที่ประกอบธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกร รมประเภทเดียวกัน ภายหลังได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ ข้ าพเจ้ าจะทาหนังสือแจ้ งให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบโดยทันที
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าจะไม่รับสินบนว่าจ้ าง และจะปฏิบตั งิ านโดยปราศจากผลประโยชน์ทางการค้ า
การเงิน และ ไม่อยูภ่ ายใต้ แรงกดดันใดๆ ที่จ ะมีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน ในบทบาทของคณะกรรมการ
รับฟั งความคิดเห็นฯ
นอกจากนี ้ หากภายหลัง พบว่า ข้ าพเจ้ าหรื อญาติ * มีความเกี่ยวข้ องกับ โครงการ/กิจการ หรื อเจ้ าของ
โครงการ/กิจการที่ยื่นขออนุญาต หรื อคูแ่ ข่งที่ประกอบธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันโดยมิได้
แจ้ งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้ าพเจ้ ายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมดต่
้
อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ลงชื่อ .......................................................................
(…………………………………………………)
วันที่ ..................../......................../....................
ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ ...........................................................
(…………………………………………………) (…………………………………………………)
พยาน
พยาน
วันที่ .............../...................../.....................
วันที่ ..................../...................../....................
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รายละเอียดโครงการ
โครงการ…………………………………………………………………………………..
 ชื่อผู้ขอ…………………………………………………...................................................................
 ประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………….
 สถานที่ตงโครงการ
ั้
เลขที่ ……………………………………………………………………………….
จังหวัด………………………....
 สาระสาคัญของโครงการ เนื ้อที่บริเวณโรงงาน……………….ตารางเมตร กาลังเครื่ องจักรที่จะขอรับ
ใบอนุญาต………………………… แรงม้ า จานวนคนงานทังหมด………………….คน/ก
้
าลัง
เครื่ องจักรที่จะขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครัง้ ที่ …………..เพิ่มขึ ้น…………….แรงม้ า รวมทังหมด
้
เป็ น……………….แรงม้ า จานวนคนงานเพิ่มขึ ้น…………..คน รวมทังหมด….คน
้
 ชนิดและปริมาณการผลิต……………………………. ปริมาณการผลิต…………………ตัน/ปี
 กาหนดระยะเวลาในการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ภายในระยะเวลา……………………...วัน
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คาสัง่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ …./…..
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ด้ วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้ องดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีสว่ นได้ เสีย กรณีโครงการ……………………………………………………………….ของ
……………………………ตังอยู
้ ่……………………...…………………. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทาง
ในการจัดทารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุ ณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย ประกอบด้ วยบุคคลดังต่อไปนี ้
1. นาย/นาง/นางสาว……………………..
2. นาย/นาง/นางสาว……………………..
3. นาย/นาง/นางสาว……………………..
4. นาย/นาง/นางสาว……………………..
5. นาย/นาง/นางสาว……………………..

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการดังกล่าว ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย ให้ เป็ นไปตามกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ที่กาหนดในข้ อ 2 ของข้ อ ง. ตามเอกสารท้ ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ดังกล่าว
สัง่ ณ วันที่ …………………………..
ลงชื่อ ………………………………….
(………………………………….)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การรับฟั งความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-02

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงขันตอน
้
และผู้รับผิดชอบในการรับผลการพิจารณาเห็นชอบจาก สผ. การรับคาขอและ
ผลการพิจารณาจากจังหวัดและรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ และการรับคาชี ้แจงจากหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง(ถ้ ามี) รวมถึงการดาเนินการก่อนการรับฟั งความคิดเห็น และการดาเนินการระหว่างและหลังการ
รับฟั งความคิดเห็น

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงกระบวนการรับข้ อมูลผลการพิจารณาเห็นชอบจาก สผ. การรับคาขอและผลการ
พิจารณาจากจังหวัดและรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ และการรับคาชี ้แจงจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ามี) การศึกษารายละเอียดของโครงการ การวางแผนรับฟั งความคิดเห็น การเผยแพร่รายละเอียดข้ อมูล
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น การรับฟั งความคิดเห็น การจัดทารายงานสรุปผลการรับฟั ง
ความคิดเห็นเพื่อนาเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นหน่วยงานอนุญาต การเผยแพร่ข้อมูลการรับฟั ง
ความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. คานิยาม
วิศวกร หมายถึง วิศวกรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จตร. หมายถึง เจ้ าพนักงานตรวจโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Public Scoping หมายถึง กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
กาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
Public Review หมายถึง กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
ทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
การรับฟั งความคิดเห็น หมายถึง การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย ของ
หน่วยงานอนุมตั หิ รื อหน่วยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ปี พ.ศ. 2552
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คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น หมายถึง คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ เสียที่ได้ รับการแต่งตังจากอธิ
้
บดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทาหน้ าที่ในการรับฟั งความคิดเห็น
คณะทางานช่วยอานวยการ หมายถึง คณะทางานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ทาหน้ าที่ชว่ ย
อานวยการให้ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นในการจัดเตรี ยมข้ อมูล เผยแพร่รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับการ
รับฟั งความคิดเห็น ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น จัดทารายงานสรุป
และเผยแพร่ข้อมูลการรับฟั งความคิดเห็น
ฝ่ ายช่วยอานวยการ หมายถึง ผู้รับจ้ างดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น ซึง่ ทาหน้ าที่ชว่ ยอานวยการให้
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นในการจัดเตรี ยมข้ อมูล เผยแพร่รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับการรับฟั งความ
คิดเห็น ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น จัดทารายงานสรุป และเผยแพร่
ข้ อมูลการรับฟั งความคิดเห็น

4. ความรั บผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง ทาหน้ าที่ รับหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาเห็นชอบ EHIA จาก สผ. และรับเรื่ องคาขอ
ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น ทาหน้ าที่ เลขานุการคณะกรรมการรับ
ฟั งความคิดเห็น
วิศวกร/จตร. ทาหน้ าที่ พิจารณาคาขอตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน พร้ อมรวบรวมผลการพิจารณาจาก
จังหวัดและรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ และคาชี ้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) เพื่อส่งข้ อมูลให้ กบั
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นต่อไป
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ทาหน้ าที่ ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นให้ เป็ น ตามหน้ าที่ตาม
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คณะทางานช่วยอานวยการ ทาหน้ าที่ชว่ ยอานวยการให้ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นในการ
จัดเตรี ยมข้ อมูล เผยแพร่รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับการรับฟั งความคิดเห็น ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความ
คิดเห็น ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น จัดทารายงานสรุป และเผยแพร่ข้อมูลการรั บฟั งความคิดเห็น
ฝ่ ายช่วยอานวยการ ทาหน้ าที่ ช่วยอานวยการให้ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นในการจัดเตรี ยม
ข้ อมูล เผยแพร่รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับการรับฟั งความคิดเห็น ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น
ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น จัดทารายงานสรุป และเผยแพร่ข้อมู ลการรับฟั งความคิดเห็น

5. ระเบียบปฏิบัติ
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6. ขัน้ ตอนและรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

รับหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาเห็นชอบ
EHIA จาก สผ. และรับเรื่องคาขอตาม
กฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณา
คาขอ
ดาเนินการตรวจสอบคาขอ พร้ อม
รวบรวมผลการพิจารณาจากจังหวัด
และรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ และ
คาชี ้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ า
มี) เพื่อส่งข้ อมูลให้ กบั คณะกรรมการรับ
ฟั งความคิดเห็นและเป็ นข้ อมูลในการ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป
ประสานกองคลังเพื่อจัดจ้ างฝ่ ายช่วย
อานวยการคณะกรรมการรับฟั งความ
คิดเห็น (ถ้ ามี) โดยถ้ าไม่จดั จ้ างต้ องมี
การแต่งตังคณะท
้
างาน
แจ้ งคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
เพื่อเข้ าสูข่ นตอนการรั
ั้
บฟั งความคิดเห็น
ดาเนินการการจัดเตรียมข้ อมูลและการ
เผยแพร่รายละเอียดโครงการ และการ
ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น

สื่อสาร
เอกสารอ้ างอิง

คณะทางาน
ช่วยอานวยการ/
ฝ่ ายช่วยอานวยการ

จุดเชื่อมโยง
คณะกรรมการรับฟั ง
ความคิดเห็น

พิจารณา
วิศวกร/จตร.

ผู้อานวยการสานัก
รับฟั งฯ

กระบวนการ

ดาเนินการ
ผู้อานวยการสานักฯ

หัวข้ อ

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่อง

เริ่มต้ น/สิ ้นสุด

DIW-01-PM-01

DIW-01-PM-01

DIW-01-PM-03

DIW-01-PM-03

DIW-01-PM-01

ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยการพัสดุ
DIW-01-PM-01

DIW-01-WI-03

ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น
การจัดทารายงานสรุป และเผยแพร่
ข้ อมูลการรับฟั งความคิดเห็น

DIW-01-WI-04
DIW-01-F-13
DIW-01-F-14
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รายละเอียด

6.1
6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่องรับหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาเห็นชอบ EHIA จาก สผ. และรับเรื่องคาขอตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบ มอบหมาย วิศวกร/จตร. เพื่อพิจารณาคาขอ
วิศวกรหรือ จตร. ตรวจสอบคาขอของเจ้ าของโครงการ ในกรณีข้อมูลไม่ครบถ้ วนให้ ดาเนินการทาหนังสือขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยัง
อุตสาหกรรมจังหวัด พร้ อมทังรวบรวมผลการพิ
้
จารณาจากจังหวัด และรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ และคาชี ้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ามี) เพื่อส่งข้ อมูลให้ กบั คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นต่อไป
ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น ประสานกองคลังเพื่อพิจารณาจัดจ้ างฝ่ ายช่วยอานวยการของคณะกรรมการ
รับฟั งความคิดเห็น (ถ้ ามี) เพื่อให้ สอดคล้ องกับขอบเขตข้ อเสนอ (TOR) ที่ได้ จดั เตรียมไว้ หรือเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่งตัง้
คณะทางานช่วยอานวยการ (กรณีไม่จดั จ้ าง)
ผู้อานวยการสานักสานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั งความคิดเห็น แจ้ งคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นเพื่อให้ เริ่มเข้ าสูข่ นตอนการรั
ั้
บฟั ง
ความคิดเห็น โดยมีระยะเวลาในกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นไม่เกิน 45 วัน
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น และคณะทางานช่วยอานวยการ หรือฝ่ ายช่วยอานวยการ ดาเนินการศึกษารายละเอียดโครงการ วางแผน
เพื่อกาหนดวิธีการ กระบวนการ วัน เวลา และสถานที่ในการรับฟั งความคิดเห็น กาหนดช่องทางในการเผยแพร่รายละเอียดข้ อมูล การเผยแพร่
รายละเอียดข้ อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหนังสือพิมพ์ การรับลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น และ
การแจ้ งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น และคณะทางานช่วยอานวยการของ กรอ. หรือฝ่ ายช่วยอานวยการ ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นทังในส่
้ วน
ของการประชุม ทางจดหมาย และทางโทรศัพท์ เพื่อรวบรวมข้ อมูลจากการรับฟั งความคิดเห็นเพื่อจัดทารายงานการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW-01-F-14) ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วัน หลังจาก
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นสิ ้นสุดลง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการรับฟั งความคิดเห็น ในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

7. เอกสารอ้ างอิง
- คูม่ ือการปฏิบตั งิ านเรื่ อง การดาเนินการก่อนรับฟั งความคิดเห็น (DIW-01-WI-03)
- คูม่ ือการปฏิบตั งิ านเรื่ อง การดาเนินการระหว่างและหลังรับฟั งความคิดเห็น (DIW-01-WI-04)
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สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-03

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตั งิ านวิธีการ ในการดาเนินการก่อนรับฟั งความคิ ดเห็น ได้ แก่
การจัดเตรี ยมข้ อมูลและการเผยแพร่รายละเอียดโครงการ และการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงกระบวนการในการดาเนินการก่อนรับฟั งความคิดเห็น ได้ แก่ การจัดเตรี ยมข้ อมูลและ
การเผยแพร่รายละเอียดโครงการ และการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น

3. คานิยาม
การรับฟั งความคิดเห็น หมายถึง การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางใน
การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ปี พ.ศ. 2552

4. ระเบียบปฏิบัติ
4.1 คูม่ ือการเข้ ามามีสว่ นร่วมของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
4.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 และประกาศฉบับที่ 2 แก้ ไขและเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

5. ขัน้ ตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดเตรี ยมข้ อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
ช่ องทางการประชาสัมพันธ์
การดาเนินการ
1. เว็บไซต์
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นจัดเตรี ยม
รายละเอียดข้ อมูลและการรับฟั งความคิดเห็น
ของโครงการ และทาการประชาสัมพันธ์ โดย
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ระยะเวลาการดาเนินการ
ประกาศเผยแพร่
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการหรื อกิจการก่อนวัน

คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การดาเนินการก่ อนรับฟั งความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :

ช่ องทางการประชาสัมพันธ์

2. พื ้นที่ดาเนินโครงการ
(สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด หรื อองค์การปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น)

3. หนังสือพิมพ์

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-03

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

การดาเนินการ
การประกาศในเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (www.diw.go.th) ตามแบบ
ข้ อมูลเว็บไซต์สาหรับการลงทะเบียนเข้ าร่วม
การรับฟั งความคิดเห็น (DIW-01-F-05)
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นจัดเตรี ยม
รายละเอียดข้ อมูลและการรับฟั งความคิดเห็น
ของโครงการ และทาการประชาสัมพันธ์โดย
วิธีการปิ ดประกาศ ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นที่โครงการหรื อกิจการตังอยู
้ ่ หรื อ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นจัดเตรี ยม
รายละเอียดข้ อมูลและการรับฟั งความคิดเห็น
ของโครงการ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ที่มีการอ่าน
แพร่หลายทัว่ ไป โดยเฉพาะในพื ้นที่การ
ก่อสร้ างโครงการ และเขตใกล้ เคียง ดัง
ตัวอย่างการประกาศข้ อมูลการรับฟั งความ
คิดเห็นในหน้ าหนังสือพิมพ์ (DIW-01-F-06)

ระยะเวลาการดาเนินการ
รับฟั งความคิดเห็นไม่น้อย
กว่า 15 วัน และมีระยะเวลา
การเปิ ดรับลงทะเบียนไม่
น้ อยกว่า 5 วัน
ประกาศเผยแพร่
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการหรื อกิจการก่อนวัน
รับฟั งความคิดเห็นไม่น้อย
กว่า 15 วัน และมีระยะเวลา
การเปิ ดรับลงทะเบียนไม่
น้ อยกว่า 5 วัน
- ประกาศเผยแพร่อย่างน้ อย
3 วัน
- ประกาศเผยแพร่
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการหรื อกิจการก่อนวัน
รับฟั งความคิดเห็นไม่น้อย
กว่า 15 วัน และมีระยะเวลา
การเปิ ดรับลงทะเบียนไม่
น้ อยกว่า 5 วัน

5.2 การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมรับฟั งความคิดเห็น
5.2.1 คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น กาหนดให้ มีการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ได้ มี
การวางแผน และกาหนดวิธีการและช่องทางการเผยแพร่ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ และข้ อปฏิบตั ใิ นการเข้ า
ร่วมรับฟั งความคิดเห็น แก่ผ้ ทู ี่ต้องการลงทะเบียนทราบในเว็ บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี ้
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คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์เข้ าร่ วมรั บฟั งความคิดเห็น
1) เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียโดยตรงกับโครงการหรื อกิจการ ประชาชนที่อยูใ่ นพื ้นที่ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่หรื อส่วน
ราชการในพื ้นที่
2) เป็ นผู้ที่ได้ ยื่นขอลงทะเบียนไว้ และได้ รับคัดเลือกเป็ นตัวแทนกลุม่ และเป็ นผู้ที่ได้ รับหนังสือเชิญเข้ าร่วม
ประชุมรับฟั งความคิดเห็น
3) เป็ นผู้ร้ ูและเข้ าใจโครงการ/กิจการ หมายถึง ต้ องศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ เข้ าใจอย่างถี่ถ้วน
บทบาทหน้ าที่ของประชาชนที่เข้ าร่ วมการรับฟั งความคิดเห็น
1) ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลโครงการหรื อกิจการ โดยสามารถดูข้อมูลได้ จากสถานที่ที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ หรื อ สถานที่ดาเนินโครงการ และเมื่อรับรู้โครงการแล้ วต้ องทาความ
เข้ าใจให้ ถกู ต้ องเกี่ยวกับข้ อมูลโครงการ
2) ก่อนการดาเนินโครงการ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและนาเสนอความเดือดร้ อนหรื อความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินโครงการ
3) หลังการรับฟั งความคิดเห็นแล้ ว ประชาชนมีสิทธิรับรู้การประกาศสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนได้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน สถานที่ดาเนินโครงการ หรื อทางเว็บไซต์
ข้ อปฏิบัตใิ นการเตรียมตัวเพื่อเข้ าร่ วมการรับฟั งความคิดเห็น
1) ใช้ เอกสาร “การดาเนินโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
าน
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ” ที่ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์เป็ นหลักในการศึกษาและทา
ความเข้ าใจในการร่วมฟั งความคิดเห็น
2) ในการนาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรมีเอกสารประกอบ หรื อเอกสารอ้ างอิง ที่เป็ นวิชาการ
หรื อเป็ นที่ยอมรับซึง่ จะทาให้ มีน ้าหนักในการนาเสนอเหตุผลมากขึ ้น
3) เมื่อเข้ าร่วมการประชุมเสนอและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น นอกจากนาเสนอประเด็นที่ต้องการแล้ ว ขอให้
พิจารณารับฟั งข้ อมูลและความเห็นทังหมดในการประชุ
้
ม

42

คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การดาเนินการก่ อนรับฟั งความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-03

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

5.2.2 การรับลงทะเบียนเข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น สามารถดาเนินการได้ ดงั นี ้
ช่ องทางในการรับลงทะเบียน
การดาเนินการ
1. เว็บไซต์
1) คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ทาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการ
ลงทะเบียนก่อนมีการรับสมัคร รับสมัครผู้เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น โดย
การกรอกแบบฟอร์ มหรื อดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ ดังตัวอย่าง
แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วม การประชุมรับฟั งความคิดเห็น (DIW01-F-07) โดยเป็ นผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้ แก่ ภาคประชาชน (องค์กร
เอกชน ผู้แทนชุมชน) นักวิชาการท้ องถิ่น ภาคราชการ ผู้ประกอบการ
เป็ นต้ น โดยลงทะเบียนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วัน ก่อนการประชุม ที่
www.diw.go.th
2) กรณีที่ต้องการนาเสนอและแลกเปลี่ ยนความเห็นทางวิชาการ ให้ แนบ
เอกสารอ้ างอิงที่เชื่อถือได้ ส่งให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 5 วันก่อนวันประชุม ที่ www.diw.go.th
2. ไปรษณีย์
ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น สามารถรับแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนเข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น ได้ ที่อตุ สาหกรรมจังหวัด อบต. หรื อ
เทศบาล และกรอกแบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ส่งไปรษณีย์
มาที่ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บ
มุมซอง “แสดงความคิดเห็นโครงการมาตรา 67 ของโรงงาน…”) หรื อ
โทรสาร 02-3543390
5.2.3 ในกรณีที่เห็นควรให้ มีการเชิญผู้เข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการรับฟั ง
ความคิดเห็น จะทาจดหมายเชิญผู้มีสว่ นได้ เสียโดยตรง ตามแบบฟอร์ มจดหมายเชิญเข้ าร่วมการรับฟั งความ
คิดเห็น (DIW-01-F-08)
5.3 คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ดาเนินการแจ้ งให้ ประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย ที่ได้ ลงทะเบียน
ไว้ แล้ วทราบถึงวันที่จะรับฟั งความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม ตามแบบฟอร์ มประกาศรายชื่อผู้มี
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การดาเนินการก่ อนรับฟั งความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-03

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

สิทธิ์เข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็น (DIW-01-F-09) โดยประกาศทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(www.diw.go.th) และประกาศ ณ ที่ทาการ อบต. / เทศบาล / อุตสาหกรรมจังหวัด

6. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
-

7. เอกสารบันทึก
ชื่อบันทึก
เว็บไซต์สาหรับการลงทะเบียน
เข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็น
(DIW-01-F-05)
การประกาศข้ อมูลการรับฟั งความ
คิดเห็นในหน้ าหนังสือพิมพ์ (DIW01-F-06)
แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วม
การประชุมรับฟั งความคิดเห็น
(DIW-01-F-07)
จดหมายเชิญเข้ าร่วมการรับฟั ง
ความคิดเห็น (DIW-01-F-08)
แบบฟอร์ มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็น
(DIW-01-F-09)

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ
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ระยะเวลาจัดเก็บ

วิธีจัดเก็บ

การประกาศข้ อมูลรั บฟั งความคิดเห็น
โครงการ…………………………………………….
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ รับเรื่ องราวการขออนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน…………………
ของ……………………ตังอยู
้ ่ ณ…………………ซึง่ กิจการอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงจัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสรุปผลการพิจารณาดังนี ้
ผู้ขออนุญาต
ประกอบกิจการ
ข้ อมูลอื่นๆ
- บริเวณโรงงานมีเนื ้อที่…………………………………ตารางเมตร
กาลังเครื่ องจักร…………แรงม้ า
- จานวนคนงาน………..คน
- ประเภทของผลิตภัณฑ์………………ปริมาณการผลิต………….
- วัตถุดบิ …………………………………………………………….
เหตุผลความจาเป็ น และ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็น
วิธีการรับฟั งความคิดเห็น
สถานที่ดาเนินการ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มตังแต่
้ วนั ที่………………….. จนถึงวันที่………………………
ผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ดาเนินการโครงการ
มาตรการป้องกันแก้ ไขผลกระทบ
ค่ าใช้ จ่ายในการก่ อสร้ างโครงการ
สาหรับผู้ที่สนใจในการเข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็นของโครงการ โปรดยืนยันการเข้ าร่วม ทางเว็บไซต์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรื อทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ………….. ทังนี
้ ้หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ ………………………… โทรศัพท์……………………………………
E-mail:…………………………………………………………. Website…………………………………..
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมรั บฟั งความคิดเห็น เรื่ อง
“โครงการหรื อกิจการที่อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อชุมชนอย่ างรุ นแรง
ทัง้ ทางด้ านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรั พยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ตามมาตรา 67 วรรค 2 รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย”

***************************
กรุณากรอกข้ อมูลอย่างละเอียดหรื อใส่  ใน �เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและ
เตรี ยมงาน (ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทาให้ท่านเสี ยสิ ทธิ ในการลงทะเบี ยนได้ )
1. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………….
สถานที่ตงั ้ โครงการ……………………………………………………………………………...
2. ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)...........................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน �������������
ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อสะดวก เลขที่.............. หมูท่ ี่........ ถนน............................... ตรอก/ซอย....................
ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต................................... จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์..................................... โทรสาร..............................
โทรศัพท์มือถือ.............................. E-mail ..............................................
3. ข้ อมูลการทางาน
อาชีพ.................................................................. ตาแหน่ง(ถ้ ามี) .............................................
�หน่วยงานราชการ �ภาคธุรกิจเอกชน
�นักวิชาการ
�ประชาชน
�อื่น ๆ (กรุณาระบุ)................................................
ชื่อหน่วยงาน(ถ้ ามี) ..................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน เลขที่......... หมูท่ ี่........ ถนน................................... ตรอก/ซอย......................
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต................................... จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์........................................ โทรสาร..............................
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4. ข้ อมูลประกอบการแสดงความคิดเห็น
4.1 ข้ าพเจ้ าขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการนาเสนอประเด็นในการแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
1) ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5) ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.2 ข้ าพเจ้ าขอส่งเอกสารข้ อมูลเพิ่มเติม กลับมายังฝ่ ายเลขานุการ คณะกรรมการรับฟั งความ
คิดเห็น ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
�E-mail : ..............................................
�ไปรษณีย์ : คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นโครงการ……………………………………
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
�นามาส่งด้ วยตนเองที่ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรม
�โทรสาร : 02-3543390
5. ที่อยู่ท่ ที ่ านต้ องการให้ คณะกรรมการฯ ติดต่ อกลับไปยังท่ าน
�ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อสะดวก
�ที่ทางาน
ลงนาม.......................................................................
วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ……………….

………………………………………………………………………………………………………
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ : รหัสผู้ลงทะเบียน...................................
วันที่............................................... เวลา.......................น.
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ที่ อก …../….

เรื่ อง

คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

ขอเรี ยนเชิญเข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็นโครงการ…………………………………..

เรี ยน …………………………..
สิ่งที่สง่ มาด้ วย แบบตอบรับเข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น
ด้ วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไ ด้ รับเรื่ องราวการขออนุญาต ประกอบกิจการ /ขยาย
โรงงาน ……………………………………..ของ ………………………ตังอยู
้ ่ ณ …………………
ซึง่ กิจการอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงจัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในการนี ้คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น เห็นว่าท่านเป็ นผู้มีความรู้ที่จะสามารถให้ ข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ จึงใคร่เรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมรับฟั งความคิดเห็น ในวัน ที่ ……………. เวลา
………… น. ณ ………………
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดยืนยันการเข้ าร่วมประชุมตามแบบตอบรับที่แนบ
มาพร้ อมนี ้
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)
(……………………………….)
ตาแหน่ง..ประธานกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ..
สานัก……………………………
โทร. ……………………………
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ประกาศคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นโครงการ……………………….
เรื่ อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น

ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ได้ มีการจัด
ให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นโครงการ.....……………………ในวันที่…………… ณ………………
จากการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ลงทะเบียนเข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็นทังทาง
้
เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและทางไปรษณีย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น จานวน….ราย ตามบัญชีที่แนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ …………………………..

(ลงชื่อ)
(……………………………….)
ตาแหน่ง..ประธานกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ..
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ าร่ วมรั บฟั งความคิดเห็น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การดาเนินการระหว่ างและหลัง
รับฟั งความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-04

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตั งิ าน ในการดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นและการรายงานผล
การรับฟั งความคิดเห็น

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงกระบวนการรับฟั งความคิดเห็น และการรายงานผลการรับฟั งความคิดเห็น

3. คานิยาม
การรับฟั งความคิดเห็น หมายถึง การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางใน
การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ปี พ.ศ. 2552

4. ระเบียบปฏิบัติ
4.1 คูม่ ือการเข้ ามามีสว่ นร่วมของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

5. ขัน้ ตอนและรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
เพื่อรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียต่อโครงการหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ตามเอกสารท้ ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.
2552 การดาเนินการระหว่างและหลังรับฟั งความคิดเห็น ต้ องมีการดาเนินการโดยให้ คณะกรรมการรับฟั ง
ความคิดเห็นพิจารณาแนวทางในการจัดรับฟั งความคิดเห็นโดยอาจจะดาเนินการเองในนามคณะทางานช่วย
อานวยการ หรื อจัดจ้ างฝ่ ายช่วยอานวยการ
5.1 ในกรณีจดั จ้ างฝ่ ายช่วยอานวยการ ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการจะเป็ นความรับผิดชอบทังหมด
้
ตามที่ระบุใน TOR
5.2 ในกรณีที่คณะทางานช่วยอานวยการ เจ้ าหน้ าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดาเนินการเบิก
ค่าใช้ จา่ ย ดังนี ้
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การดาเนินการระหว่ างและหลัง
รับฟั งความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-04

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
- ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
- ค่าสถานที่ในการรับฟั งความคิดเห็น
- ค่าอาหารและอาหารว่าง
- ค่าวิทยากรดาเนินการรับฟั งความคิดเห็น
- ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางของคณะกรรมการ
- ค่าเอกสารเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
- ค่าจัดทารายงานการรับฟั งความคิดเห็น
- ค่าเอกสารเผยแพร่
- ค่าจัดทารายละเอียดชี ้แจงการอนุญาต
- ค่าเบ็ดเตล็ด
5.3 การดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นในวันที่มีการรับฟั งความคิดเห็น
1) คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ เปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมลงทะเบียน ในใบลงทะเบียน ตาม
แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าประชุม (DIW-01-F-10) ที่จดั เตรี ยมไว้ พร้ อมแจกเอกสารประกอบการประชุม ซึง่
อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย กาหนดการประชุม รายละเอียดโครงการ ข้ อมูลประกอบการพิจารณาการรับฟั ง
ความคิดเห็น
2) คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ เปิ ดการประชุม แนะนาคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น ฯ
ชี ้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็นและวิธีการแสดงความคิดเห็น รวมทังการแสดงความ
้
คิดเห็นเพิ่มเติม ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทราบ
3) คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ ชี ้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็น
รายละเอียดของโรงงานที่ขออนุญาต โดยอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
(1) ข้ อมูลเบื ้องต้ นของสถานประกอบการ กาลังผลิต เนื ้อที่ และสถานที่ตงั ้
(2) กาลังเครื่ องจักร จานวนคนงาน
(3) กาหนดระยะเวลาในการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
(4) ชนิดและปริมาณการผลิต
(5) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ:ปั ญหามลพิษ มาตรการแก้ ไข
(6) ประเด็นห่วงกังวล
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การดาเนินการระหว่ างและหลัง
รับฟั งความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-04

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

4) คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นโดยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงความ
คิดเห็นด้ วยวาจาต่อที่ประชุม โดยมีการกาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของกรรมการฯ
และให้ เจ้ าหน้ าที่จดบันทึกการประชุม รวมทังอั
้ ดเทปการประชุมไว้ สอบทานด้ วย
5) คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ ชี ้แจงช่องทางการแสดงความคิดเห็นเป็ นเอกสารเพิ่มเติม
จานวนไม่น้อยกว่า 14 วัน และแจ้ งวัน เวลาที่จะประกาศสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน และการ
ปิ ดประชุม
5.4 หลังจากมีการรับฟั งความคิดเห็นในวันที่รับฟั งความคิดเห็นแบบประชุมเสร็จแล้ ว คณะกรรมการ
รับฟั งความคิดเห็นฯ จะดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ แก่ การรับฟั งความคิดเห็น /
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีการส่งข้ อมูลผ่านทางไปรษณีย์ ดังแบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็น /ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
(DIW-01-F-11) และการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ โดยเจ้ าหน้ าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับข้ อมูลทางโทรศัพท์ ดาเนินการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็นทาง
โทรศัพท์ (DIW-01-F-12) ไปอีกไม่น้อยกว่า 14 วัน
5.5 เมื่อครบกาหนดที่เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ
รวบรวมข้ อมูลจากการรับฟั งความคิดเห็นแบบประชุมและช่องทางอื่นๆ เพื่อจัดทารายงานผลการรับฟั ง
ความคิดเห็นฯ (DIW-01-F-13)
5.6 คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นฯ เสนอรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วัน
นับจากกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นฯ สิ ้นสุดลง และให้ เจ้ าหน้ าที่สานักที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟั ง
ความคิดเห็น เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาตามคูม่ ือขันตอนการ
้
ปฏิบตั งิ าน เรื่ องการพิจารณาการอนุญาต (DIW-01-PM-03) ต่อไป

6. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- เอกสารประกอบการรับฟั งความคิดเห็น
- ใบสาคัญรับเงิน
- ใบเบิกเบี ้ยเลี ้ยงและค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง

7. เอกสารบันทึก
ชื่อบันทึก
แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ า
ประชุม (DIW-01-F-10)

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ
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ระยะเวลาจัดเก็บ

วิธีจัดเก็บ

คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การดาเนินการระหว่ างและหลัง
รับฟั งความคิดเห็น
สานัก/กลุ่ม :

ชื่อบันทึก
แบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม (DIW01-F-11)
แบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็น
ทางโทรศัพท์ (DIW-01-F-12)
แบบฟอร์ มสรุปผลการรับฟั ง
ความคิดเห็น (DIW-01-F-13)

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-04

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 1

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

67

ระยะเวลาจัดเก็บ

วิธีจัดเก็บ

โครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
โครงการ……………………………………………………………………………..
วันที่ ……………………………………… เวลา …………………………….
ณ ………………………………………………………………………………
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ชื่อ-สกุล

เบอร์ โทรศัพท์
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ลายเซ็น

แบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
โครงการ…………………………..………………………………………………………………..
วันที่……………………………… เวลา …………….. น. ณ …………………………………..
ชื่อ-สกุล ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็น.............................................................................................................
ตาแหน่ง(ถ้ ามี)..............................................ชื่อชุมชน / หน่วยงาน.................................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อสะดวก เลขที…
่ ……หมูท่ ี่........ ถนน............................... ตรอก/ซอย.............................................
ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต................................... จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท์...................................... โทรสาร...............................................
E-mail:.........................................................................................................................................................
มีความประสงค์ นาเสนอความคิดเห็น\ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมต่ อโครงการ ในเรื่อง
□ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□ ความปลอดภัย …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□ สุขภาพ …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□ สังคม …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□ อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์
ชื่อ-สกุล ผู้ประสงค์ แสดงความคิดเห็น.......................................................................................................
ตาแหน่ ง(ถ้ ามี)..............................................ชื่อชุมชน / หน่ วยงาน............................................................
โทรศัพท์ .......................................................วันและเวลาที่แสดงความคิดเห็น……………………………...
โครงการ……………………………………………………………………………………………………………...
□ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□ ความปลอดภัย …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□ สุขภาพ …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□ สังคม …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□ อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับเรื่อง…………………………………………………….. วันที่ ………………………. เวลา ………….......

70

รายงานการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ เสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทาง
ในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ซึง่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยคณะกรรมการรับฟั งความ
คิดเห็น ได้ จดั ให้ มีการรับฟั งความคิดเห็น โครงการ……………………………… ณ วันที่
………………………... เวลา ………. สรุปได้ ดงั นี ้
1. รายชื่อคณะกรรมการ ที่ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
1.1………………………………………………………………………………………...
1.2………………………………………………………………………………………...
1.3………………………………………………………………………………………...
1.4………………………………………………………………………………………...
1.5………………………………………………………………………………………...
2. รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
2.1………………………………………………………………………………………...
2.2………………………………………………………………………………………...
2.3………………………………………………………………………………………...
2.4………………………………………………………………………………………...
2.5………………………………………………………………………………………...
3. รายชื่อหน่วยงานราชการ ที่ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
3.1………………………………………………………………………………………...
3.2………………………………………………………………………………………...
3.3………………………………………………………………………………………...
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4. รายชื่อประชาชน ที่ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4.1………………………………………………………………………………………...
4.2………………………………………………………………………………………...
4.3………………………………………………………………………………………...
4.4………………………………………………………………………………………...
4.5………………………………………………………………………………………...
5. รายชื่อนักวิชาการ ที่ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
5.1………………………………………………………………………………………...
5.2………………………………………………………………………………………...
5.3………………………………………………………………………………………...
5.4………………………………………………………………………………………...
5.5………………………………………………………………………………………...
6. รายชื่อกลุม่ อื่นๆ ที่ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
6.1………………………………………………………………………………………...
6.2………………………………………………………………………………………...
6.3………………………………………………………………………………………...
6.4………………………………………………………………………………………...
6.5………………………………………………………………………………………...
2. รายละเอียดการรับฟั งความคิดเห็น
2.1 กระบวนการรับฟั งความคิดเห็น ……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
2.2 วัน เวลา และสถานที่ที่รับฟั งความคิดเห็น …………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
3. จานวนผู้เข้ าร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ภายใน 14 วัน หลังการรับฟั งความคิดเห็น
…………………… คน
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4. รายงานสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
4.1 ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
4.2 ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
4.3 ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
4.4 ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
5. คาชี ้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
(ลงชื่อ) ……………………………………….
(……………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………...
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ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การพิจารณาการอนุญาต
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-03

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดขันตอนและผู
้
้ รับผิดชอบในกระบวนการพิจารณาการอนุญาต

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงกระบวนการการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการอนุญาต การรวบรวมข้ อมูลคาขอ
ผลการรับฟั งความคิดเห็น รายงานผล EHIA ฉบับสมบูรณ์ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สผ. สรุปความเห็นจาก
คชก. ผลการพิจารณาจากจังหวัด คาชี ้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากองค์การ
อิสระ รวมทังการพิ
้
จารณาการอนุญาต และการจัดทาและเผยแพร่คาชี ้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ

3. คานิยาม
คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต หมายถึง คณะกรรมการซึง่ ทาหน้ าที่ในการพิจารณาการอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากอธิ
้
บดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. ความรั บผิดชอบ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทาหน้ าที่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการอนุญาต
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต ทาหน้ าที่ รวบรวมข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจากทุกช่องทาง
พิจารณาเรื่ อง จัดทารายงานนาเสนอ และเผยแพร่ผลการพิจารณาการอนุญาตต่อสาธารณะ

5. ระเบียบปฏิบัติ
-
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ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การพิจารณาการอนุญาต
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-03

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

6. ขัน้ ตอนและรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

DIW-01-PM-01
6.1

แต่งตังกรรมการพิ
้
จารณาการอนุญาต

6.2
6.3

รวบรวมข้ อมูลจากทุกช่องทาง
พิจารณาอนุญาตและจัดทารายงานสรุปผลการวินิจฉัย
พร้ อมจัดทาใบอนุญาตเพื่อให้ ผ้ อู นุญาตลงนาม
ลงนามการอนุญาต/ไม่อนุญาต พร้ อมเผยแพร่ผล
การพิจารณาการอนุญาตต่อสาธารณะ

6.4

สื่อสาร

เอกสารอ้ างอิง

กระบวนการ

จุดเชื่อมโยง

ผู้อนุญาต

พิจารณา

อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หัวข้ อ

ดาเนินการ
คณะกรรมการพิจารณา
การอนุญาต

เริ่มต้ น/สิ ้นสุด

DIW-01-PM-02
DIW-01-WI-05
DIW-01-F-14
DIW-01-WI-05
DIW-01-F-15
DIW-01-WI-05

รายละเอียด
6.1
6.2

6.3
6.4

หลังจากที่มีการเตรียมความพร้ อมของข้ อมูล ตาม DIW-01-PM-01 และได้ รับสรุปรายงานผลการรับฟั งความคิดเห็น ตาม DIW-01-PM-02 แล้ ว
กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการอนุญาตตามหนังสือแต่งตัง้ (DIW-01-F-14)
คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต รวบรวมข้ อมูลจากทุกช่องทาง ได้ แก่ เรื่องราวการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน สรุปผลการ
เข้ าร่วมการทา Public Scoping และ Public Review สรุปความคิดเห็นของ คชก. จาก สผ. และสรุปความเห็นจากองค์การอิสระ รายงาน EHIA
ฉบับสมบูรณ์จากผู้แทน กรอ. ใน คชก. คาชี ้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต จะพิจารณาการอนุญาตและจัดทารายงานสรุปผลการวินิจฉัย/เอกสารการอนุญาต/คาสัง่ ไม่อนุญาต พร้ อมคา
ชี ้แจงเหตุผล (DIW-01-F-15)
ผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในใบอนุญาต หรือคาสัง่ ไม่อนุญาต พร้ อมจัดส่งสรุปผลการพิจารณาการอนุญาต พร้ อมคาชี ้แจงเหตุผล และเผยแพร่ผล
การพิจารณาการอนุญาตต่อสาธารณะ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

7. เอกสารอ้ างอิง
- คูม่ ือการปฏิบตั งิ านเรื่ อง การพิจารณาการอนุญาต (DIW-01-WI-05)
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การพิจารณาการอนุญาต
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-05

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตั งิ าน ในการแต่งตังกรรมการพิ
้
จารณาการอนุญาต กระบวนการ
พิจารณาการอนุญาต จัดทาและเผยแพร่คาชี ้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงกระบวนการแต่งตังกรรมการพิ
้
จารณาการอนุญาต กระบวนการพิจารณาการอนุญาต
จัดทาและเผยแพร่คาชี ้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ

3. คานิยาม
คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต หมายถึง คณะกรรมการซึง่ ทาหน้ าที่ในการพิจารณาอนุญาต
ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากอธิ
้
บดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มี ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้ องกับกิจการที่ขออนุญาต

4. ระเบียบปฏิบัติ
4.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อา จ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552

5. ขัน้ ตอนและรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
5.1 หลังจากส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ าร่วม Public Scoping และ Public Review และสรุปผลการเข้ าร่วม จะ มี
การเตรี ยมความพร้ อมของข้ อมูลที่ได้ จากช่องทางต่างๆ ตาม DIW-01-PM-01 และได้ รับสรุปรายงานผลการรับ
ฟั งความคิดเห็น พร้ อมทังผลการพิ
้
จารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ตาม DIW-01-PM-02 แล้ ว
กรมโรงงาน อุตสาหกรรม จะ แต่งตัง้ บุคลากรของกรมฯ จานวนหนึง่ เพื่อเป็ น คณะกรรมกา รพิจารณาการ
อนุญาต โดยให้ มีองค์ประกอบและบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การพิจารณาการอนุญาต
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-05

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต ประกอบด้ วย
ผู้อนุญาต
ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญ
กรรมการ
ผู้อานวยการส่วนสานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขาที่ เกี่ยวข้ องกับกิ จการที่ขออนุญาต
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่สานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขาที่รับผิดชอบโครงการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
หมายเหตุ : ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญ อาจมีมากกว่า 1 คนได้ ตามความเหมาะสม และ
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นคณะกรรมการผู้ชานาญการ ควรเป็ นหนึง่ ในคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต
ตามแบบฟอร์ มการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาอนุญาต (DIW-01-F-14)
2) อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต
2.1) ศึกษารายละเอียด รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรื อกิจการที่จดั ให้ มีการรั บฟั ง
ความคิดเห็น จากประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย คณะกรรมการผู้ชานาญการ และองค์การอิสระ รายงานผลของ
คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
2.2) ประสานกับหน่วยงานหรื อผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ชี ้แจง ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารต่อ
คณะกรรมการพิจารณา
2.3) แต่งตังคณะท
้
างาน เพื่อปฏิบตั งิ านตามที่คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตมอบหมาย
ตามความจาเป็ น
2.4) พิจารณาการอนุญาต และแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบ พร้ อมจัดทาคาชี ้แจง
พร้ อมเหตุผลในการตัดสินใจโครงการ เพื่อ ประกอบการอนุญาตและเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนผ่านทางเว็ บไซต์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.5) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
5.2 คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้ องทังหมดจาก
้
1) ผลการพิจารณาการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
2) ผลการเข้ าร่วมการทา Public Scoping และ Public Review
3) ผลการรับฟั งความคิดเห็นของคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
4) รายงาน EHIA พร้ อมสรุปความคิดเห็นของ คชก.
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่อง : การพิจารณาการอนุญาต
สานัก/กลุ่ม :
หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-05

หน้ าที่ :

วันที่เริ่มใช้ :

แก้ ไขครัง้ ที่ : 0

5) สรุปความคิดเห็นจากองค์การอิสระ
6) ความเห็นของหน่วยงานอื่น (ถ้ ามี)
5.3 คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต จะพิจารณาการอนุญาต พร้ อมบทสรุปผลการพิจารณาการ
อนุญาต และคาชี ้แจงเหตุผล ตามคาชี ้แจงการพิจารณาการอนุญาต (DIW-01-F-15)
1) จัดทาเอกสารการอนุญาต/คาสัง่ ไม่อนุญาต แล้ วแต่กรณี
2) รายงานผลการดาเนินการต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีประธานกรรมการไม่ใ ช่
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
5.4 คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการอนุญาต พร้ อมคาชี ้แจงเหตุผล
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบเพื่อ เผยแพร่ผลการพิจารณาการอนุญาตต่อสาธารณะ
โดยเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรื อเผยแพร่ ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
องค์การบริหารส่วนท้ องถิ่น ต่อไป ตามแบบฟอร์ มการประกาศผลการพิจารณาอนุญาต (DIW-01-F-16)

6. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
-

คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการอนุญาต
รายงานการรับฟั งความคิดเห็นจากคณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็น
หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาแก่ผ้ ปู ระกอบการ
ร่างใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หนังสือแจ้ งผู้ประกอบการ

7. เอกสารบันทึก
ชื่อบันทึก
แบบฟอร์ มการแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณา
การอนุญาต (DIW-01-F-14)
คาชี ้แจงการพิจารณา
การอนุญาต (DIW-01-F-15)
แบบฟอร์ มการประกาศผลการ
พิจารณาอนุญาต(DIW-01-F-16)

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

78

ระยะเวลาจัดเก็บ

วิธีจัดเก็บ

คาสัง่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ …./…..
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการอนุญาตโรงงาน

ด้ วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้ องดาเนินการพิจารณาการอนุญาต กรณี
โครงการ………………….…………….…ของ…………………………………………………..
ตังอยู
้ ่………………………………………………… ให้ เป็ นตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทาง
ในการจัดทารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง
กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั สิ าหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สว่ นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชน จะต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และประกาศ ฉบับที่ 2 แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 พฤษจิกายน 2553
ฉะนัน้ เพื่อให้ การพิจารณาการอนุญาตดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความถูกต้ องตาม
กฎหมาย และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมดังกล่าว อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ แก้ ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตโรงงาน โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบ
1.1 นาย/นาง/นางสาว…………………….. ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง……………………………….
1.2 นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ
ตาแหน่ง……………………………….
1.3 นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ
ตาแหน่ง……………………………….
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1.4 นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ
ตาแหน่ง……………………………….
1.5 นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการและเลขานุการ
ตาแหน่ง………………………………..
1.6 นาย/นาง/นางสาว…………………….. ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ตาแหน่ง………………………………..
2. อานาจหน้ าที่
2.1 ศึกษา รวบรวมความเห็น พิจารณาการอนุญาต และจัดทาคาชี ้แจงและ
เหตุผลในการตัดสินใจเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนและ
เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 ประสานหน่วยงานหรื อผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลหรื อเอกสารที่
จาเป็ นต่อการพิจารณาอนุญาต
2.3 ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดตามที่ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ …………………………..

ลงชื่อ ………………………………….
(………………………………….)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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คำชีแ้ จงกำรพิจำรณำกำรอนุญำต
โครงกำร…………………………………………………………………………………..
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ พิจารณาเรื่ องราวการขออนุญาต
โครงการ…………………………ของ……………………ตังอยู
้ ่…………………ซึง่ โครงการ
ดังกล่าวนี ้เป็ นโครงการหรื อ กิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้ าน
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ ว มีผลการพิจารณา…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอชี ้แจงเหตุผลการพิจารณาดังต่อไปนี ้
1. ( ) ไม่เป็ น ( ) เป็ น โครงการหรื อกิจการตามประกาศกระทรวงทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อม
เรื่ อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั สิ าหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ที่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชน จะต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ลาดับที่ ………………. หรื อตามคา
วินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้ อร้ องเรี ยนสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ดังนี ้ ……………………………
2. สาระสาคัญของโครงการที่พิจารณา ได้ แก่ การประกอบกิจการ ที่ตงั ้ วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ เงินทุน คนงาน เครื่ องจักร ประเด็นปั ญหาผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัย และสุขภาพ มาตรการลดผลกระทบ การป้องกันและแก้ ไข
…………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………
3. ความเห็นของ คชก.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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4. ข้ อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสีย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
5. ข้ อมูลจากความคิดเห็นขององค์การอิสระ
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
6. สรุปผลการพิจารณา
□ ไม่อนุญาต เพราะ ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
□ อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
โดยให้ มีการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต จานวน …. ข้ อ ดังนี ้ ………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…….……………………..
(…………………………)

ประธานกรรมการ

………………………… กรรมการ
(………………………..)

………………………… กรรมการ
(……………………..…)

………………………… กรรมการ
(………………………..)

………………………… กรรมการและเลขานุการ
(………………………..)
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ …./…..
เรื่ อง ผลการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน…………………
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ รับเรื่ องราวการขออนุญาตประกอบกิจการ/
ขยายโรงงาน…………………ของ…………………………ตังอยู
้ ่…………………ซึง่ เป็ นกิจการ
อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุม ชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึง่ ได้ ดาเนินการให้
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับ
โครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552
บัดนี ้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควร อนุญาต / ไม่อนุญาต
รายละเอียดตามสรุปผลการพิจารณาที่แนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ……………………….
(ลงชื่อ)
(……………………………….)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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เอกสารประกอบในการยืนค
่ าขอประกอบด้ วย
1. คาขอ (รง.3) และเอกสารประกอบคาขอ
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (กรณีผ้ ขู ออนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดา)
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
ที่ระบุชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
ที่ตงส
ั ้ านักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบคุ คล (กรณี
ผู้ขออนุญาตเป็ นนิติบคุ คล)
4. แผนผังแสดงสิง่ ปลูกสร้ างภายในบริ เวณโรงงาน
ขนาดเหมาะสมและถูกต้ องตามมาตราส่วน
5. แผนผังแสดงการติดตังเครื
้ ่ องจักรขนาดเหมาะสม
และถูกต้ องตามมาตราส่วน พร้ อมด้ วยรายละเอียด
โดยมีคารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวก รรม
ควบคุมหรื อบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กาหนด
6. แบบแปลน แผนผังหรื อคาอธิบายโดยละเอียด
แสดงวิธีการป้องกันเหตุเดือดร้ อนราคาญ
ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของ
เสีย มลพิษหรื อสิง่ ใดๆ ที่ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ซึง่ เกิดขึ ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
7. รายง านการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และสุขภาพ ฉบับที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
8. เอกสารอื่นๆ ตามที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่กาหนด
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หากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-202-4000 หรื อ www.diw.go.th

คู่มือผู้ขออนุญาต
ประกอบการกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานในความ
รั บผิดชอบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 67 วรรคสอง
ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550
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ตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของ รั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย “การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อชุมชนอย่ างรุนแรงทั้ง
ทางด้ านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระทามิได้ เว้ นแ
ต่ จะได้ ศกึ ษาและ
ประเมินผลกระทบต่ อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้ มีกระบวนการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียก่ อน
รวมทั้งได้ ให้ องค์ การอิสระ ซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทน
องค์ การเอกชนด้ านทรัพยากรธรรมชาติหรือด้ าน
สุขภาพ ให้ ความเห็นประกอ บก่ อนมีการดาเนินการ
ดังกล่ าว” กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะของหน่วยงาน
อนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน
จึงได้ ปรับปรุ ง
กระบวนการพิจารณาอนุญาตสาหรับโรงงานที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรงดังกล่าว โดยจัดให้ มี
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสีย และนาผลจากการรับฟั งความคิดเห็นพร้ อมความเห็น
จากองค์การอิสระในกระบวนการพิจารณาการอนุญาต และ
จะได้ เผยแพร่ ผลการพิจารณาพร้ อมเหตุผล ในการนี ้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ จดั ทาคูม่ ือผู้ขออนุญาตขึ ้นมา
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงงานที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุ นแรงฯ ได้ รับทราบและดาเนินการในการขอ
อนุญาตได้ อย่างถูกต้ อง

การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

Public Scoping

Public Review

./ .

/

/

.

/

.4

แนวปฏิบัตขิ องผู้ขออนุญาต
1. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคร าะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรงทังทางด้
้
าน
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2552 วางแนวทางให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการ
โรงงานที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรงฯ
จัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ เสีย ดังนันเมื
้ ่อผู้ประกอบกิจการโรงงานฯ จัดให้
มีการรับฟั งความคิดเห็นทังในขั
้ นก
้ าหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
(Public Scoping) และในขันทบทวนร่
้
างรายงาน ให้ แจ้ ง
วัน เวลา และสถานที่ ใน การรับฟั งความคิดเห็นต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
2. การยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบคาขออนุญาต
จะดาเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตสาหรับโรงงาน
ทัว่ ไป เพียงแต่ผ้ ขู ออนุญาตต้ องจัดส่งรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมฉบับที่ ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะก รรมการผู้ชานาญการ พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อดม้ วย
3. ในการจัดการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและ ผู้มี
ส่วนได้ เสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ขออนุญาต
สามารถเข้ าร่ วมในกระบวนการดังกล่าวได้
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การแสดงความคิดเห็น



ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น มี 2 วิธี ดังนี ้
1. การแสดงความคิดเห็นด้ วยวาจาต่ อที่ประชุม
ให้ เวลาตามความเหมาะสม
2. การแสดงความคิดเห็นเป็ นเอกสาร โดยเขียน
ลงในแบบฟอร์ มที่เตรี ยมไว้ ให้ และส่งทาง
ไปรษณีย์ หรื อทางโทรสาร หรื อทางระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศ(เว็บไซต์) หรื อด้ วยวิธีการ
อื่นๆ

ประโยชน์ ของการเข้ าร่วมรับฟั งความคิดเห็น
ของประชาชน
1. เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ ช่วยให้ เกิดการ
พิจารณาทางเลือกใหม่ ทาให้ การตัดสินใจ
รอบคอบขึ ้น
2. ทาให้ ประชาชนเกิดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ
และกระตือรื อร้ นในการช่วยให้ เกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิ
3. ลดการเผชิญหน้ าและความขัดแย้ งที่รุนแรง
4. ป้องกันการบริ หารการจัดการที่ไม่โปร่งใส
5. สร้ างให้ ภาครัฐเกิดความตระหนักในการ
ตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน
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คู่มือการเข้ าร่ วมการรั บฟั ง
ความคิดเห็นสาหรั บ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสีย

หากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-202-4000 หรื อ www.diw.go.th

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานในความ
รั บผิดชอบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 67 วรรคสอง
ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550
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ภายใต้ บทบัญญัตขิ อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 67 วรรคสอง “การดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อชุมชนอย่ าง
รุนแรงทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้ น
แต่ จะได้ ศกึ ษาและประเมินผลกระทบต่ อคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ
จัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ เสียก่ อน ” ได้ กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ
และแนวทางในการจัดทารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่
29
ธันวาคม พ .ศ.2552 ทังนี
้ ้ ตามเอกสารท้ ายประกาศฉบั บนี ้
ข้ อ ง . ได้ กาหนดกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียของหน่วยงานอนุมตั ิ อนุญาต
เช่น การแต่งตังคณะกรรมการรั
้
บฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชน การประกาศและการให้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียมาลงทะเบียนไว้ กบั กรรมการ และการแจ้ งให้ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ เสียที่มาลงทะเบียนทราบถึงกาหนดการรับฟั ง
ความคิดเห็น เป็ นต้ น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ จดั ทาคูม่ ือการเข้ า
ร่ วมการรับฟั งความคิดเห็นสาหรับประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียดังกล่าว โดยสังเขป ดังนี ้

การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ เสีย
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะแต่งตังคณะกรรมการ
้
รับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียเพื่อ
ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นต่อโครงการฯ
2. คณะกรรมการจะลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ เสียทีป่ ระสงค์จะเสนอความคิดเห็นมา
ลงทะเบียนต่อคณะกรรมการฯ ก่อนวันที่รับฟั งความ
คิดเห็นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน และเปิ ดลงทะเบียน
ไม่น้อยกว่า 5 วัน
3. คณะกรรมการฯ ปิ ดประกาศเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารณ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่ตงโรงงาน
ั้
และเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้ จะดาเนินการปิ ดประกาศล่วงหน้ าก่อนเริ่ ม
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 15 วัน
4. คณะกรรมการฯ แจ้ งให้ ประชาชนและผูมี้ ส่วนได้ เสียที่ได้
ลงทะเบียนไว้ทราบถึงวันที่จะรับฟั งความคิดเห็นไม่น้อย
กว่า 3 วันก่อนวันประชุม ผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม(http://www.diw.go.th) และประกาศ ณ ที่
ทาการ อบต./เทศบาล/สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ทังนี
้ ้ มีระยะเวลารับฟั งความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 15 วัน
5. ประชาชน หรื อผู้มีส่วนได้ เสียสามารถศึกษาข้ อมูโครงการ
และลงทะเบียนเข้ าร่ วมการรับฟั งความคิดเห็นได้ ที่
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คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เลขที75/6
่ ถนนพระรามที6่ แขวง ทุง่ พญา
ไท เขตราชเทวีกรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4143
โทรสาร 0 2354 3114 หรื อ ที่เว็บไซต์
http://www.diw.go.th ทังนี
้ ้ ในการเข้ าร่ วมรับฟั งความ
คิดเห็น ประชาชน และผู้มีส่วนได้ เสียสามารถเข้ าร่ วม
การรับฟั งความคิดเห็นในวันประชุม และสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมทางไปรษณีย์และทางโทรศัพท์
6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะนาความเห็นที่ได้ รับ พร้ อม
ทังค
้ าชี ้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ าสู่กระบวนการ
ตัดสินใจ พร้ อมทังให้
้ คาชี ้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ

ผู้เข้ าร่ วมเวทีรับฟั งความคิดเห็น
1) ให้ ความสาคัญกับประชาชนในท้ องที่ที่ตงโรงงาน
ั้
และผู้มี
ส่วนได้ เสียโดยตรงกับโครงการหรื อกิจการ เป็ นลาดับต้ น
2) เป็ นผู้ที่ได้ ยื่นขอลงทะเบียนไว้ และได้ รับคัดเลือกเป็ น
ตัวแทนกลุ่ม และเป็ นผู้ที่ได้ รับหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประชุมรับ
ฟั งความคิดเห็น
3) เป็ นผู้ร้ ู และเข้ าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจการที่ดาเนินการ

วิธีการลงทะเบียน
ประชาชนหรื อผู้มีส่วนได้ เสียสามารถ
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ส่ วนที่ ๑๒
สิทธิชุมชน
มาตรา ๖๖ บุคคลซึง่ รวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้ องถิ่น หรื อชุมชนท้ องถิ่นดังเดิ
้ ม
ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรื อฟื น้ ฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่นและ
ของชาติ และมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม รวมทังความหลากหลายทางชี
้
วภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์
บารุงรักษา และการได้ ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ดารงชีพอยูไ่ ด้ อย่างปกติและต่อเนื่อง
ในสิ่งแวดล้ อมที่จะไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรื อคุณภาพชีวิตของตน
ย่อมได้ รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
การดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้ นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้
มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสียก่อน รวมทังได้
้ ให้ องค์การอิสระ
ซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนองค์การเอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการการศึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อมหรื อทรัพยากรธรรมชาติหรื อด้ านสุขภาพ ให้ ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว
สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้ องถิ่น หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่เป็ นนิตบิ คุ คล เพื่อให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามบทบัญญัตนิ ี ้ ย่อมได้ รับ
ความคุ้มครอง
.....................................................
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
โดยที่การจัดทํารายงานและการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจ การที่อาจกอ ให เกิดผลกระทบต อชุม ชนอยางรุน แรงมีลักษณะเฉพาะแตกตางจาก
การพิจารณารายงานในโครงการหรือกิจการทั่ว ๆ ไป และเพื่อใหมีการดําเนินกระบวนการพิจารณา
ให เ ป น ไปโดยครบถ ว นตามแนวทางของมาตรา ๖๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ มแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิ บั ติ และแนวทางในการจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มสํ า หรั บ โครงการ
หรื อ กิ จ การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ โครงการหรื อกิ จ การของสว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จหรื อ เอกชนที่อ าจก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรื อ กิ จ การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย รวมทั้งใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในทายประกาศนี้ ดังนี้
๑.๑ โครงการหรื อ กิ จ การใดซึ่ ง มี ก ารประกาศหรื อ กํ า หนดตามกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่นใหเปนโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
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๑.๒ โครงการหรื อ กิ จ การใดซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการวิ นิ จ ฉั ย ข อ ร อ งเรี ย นสํ า หรั บ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้ง วินิจฉัยภายใน ๓๐ วัน
หลังจากไดรับขอรองเรียน วาโครงการหรือกิจการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอชุม ชนอยางรุน แรง
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ขอ ๒ ผูที่จัดทํารายงานตามประกาศนี้จะตองเปน ผูที่ไดรับอนุญาตใหเปน ผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดขึ้นทะเบียนไวแลวกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ หากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว มีกฎหมายอื่น บัญญัติเกี่ยวกับการไดรับอนุญาตไวและมีกระบวนการที่จะใหผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวไวแลว ผูมีสิทธิจัดทํารายงานจะตองไดรับอนุญาตตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายนั้น ๆ ดวย
ขอ ๓ เมื่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับรายงาน
จากผูที่จัดทํารายงานตามขอ ๒ แลว ใหดําเนิน การตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรั กษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล อ มแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเสนอต อคณะกรรมการผู ชํา นาญการ
พิจารณารายงานการวิ เคราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอม เพื่อ พิจารณาตามที่บั ญญัติไ วใ นมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป
ขอ ๔ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เห็ น ชอบกั บ รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มแล ว ให สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ด ส ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการผู ชํ า นาญการ ฯ
ใหหนว ยงานของรัฐ ซึ่งเป น ผูรับ ผิดชอบโครงการหรื อกิจการนั้น หรือ หนวยงานของรัฐ ผู อนุญาต
โครงการเพื่อใหหนวยงานดังกลาวจัดใหมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ได เ สี ย ทั้ ง นี้ ตามกระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู มี ส ว นได เ สี ย ที่ กํ า หนด
ตามเอกสารทายประกาศ
ขอ ๕ เมื่ อ คณะกรรมการผู ชํ า นาญการ ฯ ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบรายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุม ชนอยางรุนแรง
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพแลว ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อมจั ดส งรายงานฉบับ ที่ ได รับ ความเห็ น ชอบแลว นั้ น พร อมทั้ ง
ความเห็ น ของคณะกรรมการผู ชํ านาญการ ฯ และสรุ ป สาระสํ าคั ญ ของมาตรการปอ งกั น และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบ กอนมีการดําเนินการหรือการอนุญาต
ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
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ขอ ๖ ในกรณีที่เปนโครงการหรือกิจการตามขอ ๑ ซึ่งเปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ โครงการร ว มกั บ เอกชนซึ่ ง ต อ งเสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ ฯ ความเห็นขององคการอิสระ และรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสียของหนวยงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย
ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เอกสารทายประกาศ
ก. แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ประกอบดวย
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้
๑.๑.๑ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ พรอมกิจกรรมที่เกี่ยวของ
๑.๑.๒ ที่ตั้ ง ของโครงการหรือ กิจ การโดยมีภ าพและแผนที่ ที่ตั้ ง โครงการหรื อกิ จ การ
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการตามมาตรา
สวน ๑ : ๕๐๐๐๐ หรือมาตราสวนอื่นที่เหมาะสม
๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้ง โครงการหรือกิจ การและวิธีการดําเนิน การโครงการหรือกิจการ
พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ
๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผร. ๑
๑.๑.๕ สรุ ป ผลกระทบที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงทั้ ง ด า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พรอมระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบขอสรุปดังกลาว
๑.๒ รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้
๑.๒.๑ บทนํา : กล าวถึงที่มา วัตถุ ประสงคของโครงการหรือกิจการ เหตุผลความจํ าเป น
ในการดําเนินโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
๑.๒.๒ ที่ตั้ ง ของโครงการหรื อ กิ จ การ : โดยมีภาพและแผนที่ ตั้ ง โครงการหรื อกิ จการ
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการหรือกิจการ
มาตราสวน ๑ : ๕๐๐๐๐ หรือมาตราสวนอื่นที่เหมาะสม
๑.๒.๓ รายละเอี ย ดของโครงการหรื อ กิ จ การ : ให มี ร ายละเอี ย ดที่ ส ามารถแสดง
ภาพรวมไดชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการหรือกิจ การ วิธีการดําเนินการโครงการหรือ
กิจการประกอบของโครงการหรือกิจการดังกลาว ตลอดจนแผนผังการใชที่ดินของโครงการหรือกิจการ
โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๒.๔ สภาพแวดล อ มในป จ จุ บั น : ให แ สดงรายละเอี ย ดพร อ มภาพถ า ยทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มด า นกายภาพ ชี ว ภาพ โดยจํ า แนกเป น ชนิ ด ที่ ฟ น ฟู ไ ด แ ละฟ น ฟู ไ ม ไ ด
รายละเอียดคุณ คาการใชประโยชนของมนุษ ย และคุณ คาคุณ ภาพของชีวิต ตลอดจนสภาพปญ หา
ปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการหรือกิจการพรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณโครงการหรือกิจการ
สภาพปจจุบันดานสังคมและสุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการหรือกิจการตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

-๒๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากโครงการหรือกิจการ
(๑) ทางเลื อ กในการดํา เนิน โครงการหรือ กิ จ การ : ในรายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่ง แวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุม ชนอยางรุน แรง
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองเสนอทางเลือก โดยอาจเปน
ทั้ง ทางเลือกเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง หรือวิธีดําเนิน การของโครงการหรือกิจการ ทั้ง นี้ ทางเลือกที่เ สนอ
ทุกทางเลือกจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีเหตุผลวาบรรลุเปาหมายและความจําเปนในการมีหรือ
ไมมีโครงการหรือกิจการอยางไร มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะตองระบุ
ทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการหรือกิจการ โดยจะตองคํานึงถึงขอมูลดานสุขภาพและ
สังคมของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือกิจการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวพรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ
(๒) การประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดลอม : ให ประเมิน ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ น
จากโครงการหรือกิจการ ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม ๑.๒.๔ พรอมทั้งแยกประเภททรัพยากรธรรมชาติเปนชนิดที่สามารถ
ฟนฟูไดและฟนฟูไ มได รวมทั้ง ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในทุกทางเลือกของโครงการหรือ
กิจการเปรียบเทียบกัน โดยการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ใหดําเนินการตามขอ ข. และการจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหดําเนินการตามขอ ค. ทั้งนี้ ใหระบุ
ผลกระทบที่อาจมีผลตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พรอม
กับใหระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบการประเมินดังกลาวดวย
๑.๒.๖ มาตรการปองกันและแกไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดลอมและการชดเชย : ใหอธิบาย
รายละเอียดในการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย โดยในมาตรการปองกันและแกไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย ตองคํานึงถึงมาตรการปองกันและแกไขดานสุขภาพและสังคมดวย
๑.๒.๗ มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม : ให เ สนอมาตรการและ
แผนการดําเนิน การในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการหรือกิจการ
โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอมตองผนวกเรื่องมาตรการติดตามตรวจสอบ
ดานสุขภาพและสังคมดวย
๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกัน และแกไ ข
ผลกระทบดังกลาว
๒. เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ
๒.๑ รายงานหลัก จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ
๒.๒ รายงานยอ จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ

-๓๒.๓ ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผร. ๒
๒.๔ หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผร. ๓
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
๒.๖ บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผร. ๕
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ
สผร. ๖

-๔ข. แนวทางการประเมิน ผลกระทบทางสุข ภาพสํา หรับ โครงการหรื อกิ จ การที่อ าจ
ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
การประเมิ นผลกระทบทางสุ ขภาพ จากโครงการหรื อกิ จการดั งกล าวข างต นให ปฏิ บั ติ ตาม
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือที่มีการปรับปรุง แกไขเพิ่ม เติมโดยใหเพิ่มขั้นตอน
เพื่ อใหส อดคลอ งกับ หลั กเกณฑ วิ ธี ก ารในการประเมิน ผลกระทบดา นสุข ภาพที่ เ กิด จากนโยบาย
สาธารณะของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ดังตอไปนี้
๑. เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และเพื่อใหการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพเปนไปอยางครบถวนรอบดานใหมากที่สุด ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือ
ผูขออนุมัติอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจการ จัดเวทีกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ และจัดสงรายงานการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพดังกลาวตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ทั้งนี้ การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ดา นสุ ข ภาพ จะต อ งดํ า เนิ น การตามแนวทางการรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นเอกสาร
ทายประกาศ ค.๑
๒. ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุน แรงทั้งทางดานคุณ ภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองมีการศึกษาครอบคลุมปจจัยที่อาจสง ผลกระทบตอสุขภาพ
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรที่ดิน
ทรัพยากรน้ํา ทรัพ ยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรั พยากรแรธาตุ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และระบบนิเวศ
๒.๒ การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจงประเภท ปริมาณ และ
วิธีดําเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด
๒.๓ การกําเนิดและการปล อยของเสียและสิ่ง คุก คามสุข ภาพ จากการกอสรา ง จาก
กระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นใด ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ําเสีย
ขยะติดเชื้อ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี

-๕๒.๔ การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไมวาจะเปน เสนทางการรับสัมผัสเขาสู
รางกาย เชน โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เปนตน การรับสัมผัสของคนงาน
หรือผูปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจการ การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการหรือกิจการ เปนตน
๒.๕ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทํ างานใน
ทองถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เชน ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศ ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการที่เปนฐานการดํารงชีวิตหลักของประชาชน
กลุมใดกลุมหนึ่งในพื้นที่
๒.๖ การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบต อ ความสั ม พั น ธ ข องประชาชนและชุ ม ชน
ทั้ง ความสัมพันธภายในชุม ชนและภายนอกชุม ชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการอพยพของประชาชนและ
แรงงาน การเพิ่ม/ลดพื้นที่สาธารณะของชุมชน และความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจการดังกลาว
๒.๗ การเปลี่ยนแปลงในพื้น ที่ที่มีความสําคัญหรือเปนมรดกทางศิลปวัฒ นธรรม เชน
ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนทองถิ่น พื้นที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถานสําคัญ
๒.๘ ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะกลุมประชาชนที่มีความเปราะบาง เชน เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ พอแมเลี้ยงเดี่ยว ชนกลุมนอย
เปนตน
๒.๙ ทรั พ ยากรและความพร อ มของภาคสาธารณสุ ข ทั้ ง ในแง ข องการสร า งเสริ ม
การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับโครงการหรือกิจการ รวมถึง
ความพรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพื้นที่กอนมีการดําเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพื่อติดตาม
ผลกระทบ ขีดความสามารถการสํารวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
๓. เพื่ อ ให ร ายงานการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพเป น ไปอย า งครบถ ว นสมบู ร ณ
ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ หรืออนุญาต
จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพื่อทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุน แรงทั้งทางดานคุณ ภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยสาธารณะ และจัดสงรายงานสรุปความคิดเห็น ของประชาชน
ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชน พรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงใหแกคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ
เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป โดยหลักเกณฑในการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการทบทวน
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหเปนไปตามแนวทางการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่กําหนดไวในเอกสารทายประกาศ ค.๓

-๖ค. แนวทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ค. ๑ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการกําหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
๑. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเพื่อใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนไปอยางครบถวน
๒. การจัด เวที รับ ฟง ความคิด เห็น เพื่ อกํ าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ จะตองดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
๒.๑ ต องแจ งลวงหนาใหสํ านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และสาธารณชนทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยแจงใหสาธารณชน
ทราบผานทางช องทางการสื่ อสารสาธารณะไมน อยกว า ๓ ช องทาง เพื่อให หน วยงานและสาธารณชน
ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวมไดอยางทั่วถึง
๒.๒ ต อ งเป ด เผยเอกสารโครงการ โดยระบุ ถึ งความเป นมา ความจํ าเป น แหล งเงิ นทุ น
กระบวนการ และแนวทางในการดําเนินโครงการ รวมถึงนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยที่อาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพเพื่อให ผูมีสวนเกี่ ยวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมน อยกวา ๑๕ วัน ก อนการจั ด
เวทีผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะ ไมนอยกวา ๓ ชองทาง
๒.๓ จัดระบบการลงทะเบียนเพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีความประสงคที่จะใหความเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพสามารถลงทะเบียนลวงหนาไดโดยสะดวก
๒.๔ การจั ดกระบวนการรับ ฟง ความคิด เห็น ของประชาชนและผูมีสว นไดเ สีย ต องจั ด
ชวงเวลาที่เ หมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดนําเสนอประเด็น หวงกัง วล ขอมูลที่
เกี่ย วขอ ง และนํ าเสนอแนวทางในการประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ง แวดล อมและสุ ขภาพไม นอยกว า
๒ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด
๒.๕ ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็น
อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยตองมีชองทางอยางนอย ๒ ชองทาง

-๗๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือผูขออนุมัติอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือ
กิจการจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน พรอมทั้ง คําชี้แจง และ
นําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน ผลกระทบสิ่ ง แวดล อมและสุ ขภาพ เพื่อ การดํา เนิน การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อเผยแพรแกสาธารณชน
ตอไป

-๘ค.๒ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการประเมิน
และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิ ด ผลกระทบตอ ชุม ชนอยา งรุน แรงทั้ง ทางดา นคุณ ภาพสิ่ง แวดลอ มทรัพ ยากร
ธรรมชาติ และสุขภาพ
ในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรื อ กิ จ การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ใหเจาของโครงการหรือผูจัดทํารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมฯ ดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคม
ในรายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน โดยเจาของโครงการหรือผูจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
๑. ใหผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทําการเปดเผยขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
โครงการหรือกิจการที่กําลังดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ โดยจะตองมี
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด กําลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการหรือกิจการ
๑.๒ ขอมูลเกี่ยวกับมลพิษในดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการ ขอมูลเกี่ยวกับ
แหลงน้ําหรือที่ดินสาธารณะที่จะใชเปนสถานที่รองรับน้ําทิ้งหรือของเสียจากโครงการหรือกิจการ (ถามี)
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ
๑.๒ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ถามี)
๑.๓ ระยะเวลาที่คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการหรือกิจการ
๑.๔ ชื่อเจาของโครงการหรือหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพทและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติม
๑.๕ วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
๑.๖ ปายแสดงขอมูลตาม ๑.๑ – ๑.๕ จะตองมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผูมีสวน
ไดเสียสามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก
๒. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหผูจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ แสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค เปาหมายและประเด็นที่จะ

-๙มีการสํารวจหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ใหชัดเจน โดยประเด็นที่จะสํารวจแตละประเด็น
จะตองสอดคลองกับรายละเอียดของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ดวย
๓. ในการสํารวจและรับฟง ความคิดเห็นฯ ควรใหความสําคัญ กับการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การศึกษาทําความเขาใจถึงวิถีชีวิต และสภาพแวดลอมของชุม ชนในพื้น ที่ที่อาจไดรับผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการดําเนินโครงการหรือกิจการดังกลาว
๔. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็น ของผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ
อาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้
๔.๑ การสัมภาษณรายบุคคล
๔.๒ การแสดงความคิดเห็น ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขายสารสนเทศ
หรือทางอื่น
๔.๓ การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
๔.๔ การสนทนากลุมยอย
๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๔.๖ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
๕. เมื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทําการสํารวจความคิดเห็น ของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียแลว จะตองสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ทั้งในดานบวกและในดานลบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ดําเนินการสํารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยใหแสดงรายงานไวยังที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐ ในพื้น ที่ซึ่ง เปน ที่ตั้ง ของโครงการหรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขาถึงและ
พบเห็นไดโดยงาย ทั้งนี้จะตองแสดงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ในสถานที่ดังกลาว
ขางตนไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน

-๑๐ค.๓ กระบวนการรับฟงความคิด เห็นของประชาชน และผูมีสว นไดเสีย ในการทบทวนราง
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ
๑. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่ง แวดลอมสําหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ฯ รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพิ่มเติม ตอรางรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ดังกลาว
๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ฯ เพื่อทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ
จะตองดําเนินการตามขั้นตอน
๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม
และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและสาธารณชนรับทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยในสวน
ของสาธารณชนใหผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง
๒.๒ ตองเปดเผยรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ฉบับสมบูรณ เพื่อใหผูมี
สวนเกี่ยวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วันกอนการจัดเวทีผานทางชองทางการ
สื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง
๒.๓ การจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ตองจัดชวงเวลาที่
เหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอ
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด
๒.๔ ภายหลัง การจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง แวดลอม ฯ
จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นอยางนอย ๒ ชองทาง อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน
๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีส วนได เสี ย พร อมทั้ ง ความเห็น และคํา ชี้แ จงของหนว ยงานเจา ของโครงการ หน วยงานอนุมั ติ
หนวยงานอนุญาต หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พรอมสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อเผยแพรแก
สาธารณชนตอไป

-๑๑ง. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียของหนวยงานอนุมัติหรือ
หนวยงานอนุญาต
๑. ใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญ าตตองแตงตั้ง คณะกรรมการ
รับฟง ความคิดเห็น ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ซึ่ง ประกอบด วยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่นอีกไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน
ประธานกรรมการและกรรมการตองไมมีสวนไดเสียกับโครงการหรือกิจ การในเรื่องนั้น และ
กรรมการอยางนอยหนึ่งในสามใหแตงตั้งจากผูที่มิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
๒. ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ดําเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจ การที่จัดใหมีการรับฟง ความคิดเห็น ฯ
ดังกลาว
๒.๒ กําหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯโดยคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเกี่ยวของทุกฝาย
๒.๓ ลงประกาศในหนัง สื อพิม พร ายวัน อย างนอย ๑ ฉบับที่ มีการอา นแพรห ลายทั่วไป
โดยเฉพาะในพื้นที่การกอสรางโครงการ และเขตใกลเคียงเปนเวลาไมนอยกวา ๓ วัน เพื่อใหประชาชน
และผูมีสวนไดเสียที่ประสงคจะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไวกับคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ
กอนวันที่รับฟงความคิดเห็นดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และจะตองมีระยะเวลาในการเปดรับ
ลงทะเบียนไมนอยกวา ๕ วัน
๒.๔ แจงใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดลงทะเบียนไวแลวทราบถึงวันที่จะรับฟงความ
คิดเห็นดังกลาว โดยระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯ นั้น จะตองมีเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน
๒.๕ ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจ การดัง กลาวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู และบนเว็บไซตของหนวยงานของรัฐ ที่
ดํา เนิ น การรับ ฟ ง ความคิด เห็ น ฯ โดยทั้ ง นี้จ ะต อ งดํ า เนิน การล ว งหน า ก อนเริ่ ม กระบวนการรั บ ฟ ง
ความคิดเห็นฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๑๕ วัน
ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ คํานึงถึงขอโตแยงของทุกฝาย ตลอดจนผลกระทบ
ในดานตางๆ และใหดําเนินการดวยความยืดหยุน สุจริตและเปนธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานอนุมัติหรือหนวยงานอนุญาตที่ชัดเจนและถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพ
ความเปนจริงมากที่สุด
๓. เมื่อคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ ไดรับฟงความคิดเห็นเสร็จแลว ใหทํารายงานการรับ
ฟงความคิดเห็น ฯ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย

-๑๒๓.๑ รายชื่ อกรรมการ ประชาชน ผูมี สว นได เสี ยที่ ล งทะเบี ยนและเข าร วมการประชุ ม
๓.๒ ขอเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ที่รับฟงความ
คิดเห็น
๓.๓ บันทึกความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทุกความเห็นเปนลายลักษณอักษร
๓.๔ ประมวลผลที่ไ ดจ ากการรับฟง ความคิดเห็น ฯ ในด านความเหมาะสม ผลกระทบ
ทางเลือกอื่น และขอเสนอแนะอื่น ๆ
๔. ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ เสนอรายงานตามขอ ๓ พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเสนอตอหนวยงานของรัฐที่แตงตั้งภายใน ๑๕ วันนับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ฯ
สิ้นสุดลงและใหถือเปนเอกสารที่เผยแพรตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดวย
๕. หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาต จะตองนําความคิดเห็นที่ไดรับ
จากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงานที่เกี่ยวของเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
พร อมทั้ง ให คํ าชี้ แจงเหตุผ ลในการตั ดสิ น ใจในโครงการหรื อกิ จ การดั ง กลา วในแต ละประเด็ น เป น
ลายลัก ษณอัก ษร และเผยแพรคําชี้แ จงเหตุผ ลดัง กลาวตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดว ย

-๑๓แบบ สผร. ๑
รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทีส่ ําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคา
ตางๆ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางชีวภาพ

ระบบนิเวศ

คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย

คุณคาตอคุณภาพชีวิต

ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทีส่ ําคัญ

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

-๑๔-

แบบ สผร. ๒
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจาของโครงการ
ที่อยูเจาของโครงการ
การมอบอํานาจ
( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให
เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจแตอยางใด

จัดทําโดย

(ชื่อนิติบุคคลผูจัดทํารายงานฯ)

.
.
.

-๑๕แบบ สผร. ๓
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
วันที่

เดือน

พ.ศ.

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา
เปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
ใหแก
.
เพื่อ
ตามคําขอเลขที่
โดยมีคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังตอไปนี้

ผูช ํานาญการ

ลายมือชื่อ
.

เจาหนาที่

ลายมือชื่อ
.
.
.

.
).
.

(
ตําแหนง
(ประทับตรานิติบุคคล)

-๑๖แบบ สผร. ๕
บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ชื่อ

ดาน / หัวขอทีท่ ําการศึกษา

สัดสวนผลงานคิดเปน %
ของงานศึกษาจัดทํา
รายงานทั้งฉบับ

-๑๗-

แบบ สผร. ๖

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เหตุผลในการเสนอรายงานฯ
( ) เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเ คราะหผ ลกระทบสิ่ ง แวดลอ มสํ าหรั บโครงการหรื อกิ จ การที่ อาจก อใหเ กิ ดผลกระทบตอ ชุม ชน
อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประเภทโครงการ
..........................................................................................................................................................
.
( ) เปนโครงการที่จัดทํารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ..............................
เมื่อวันที่......................................(โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวของ)
( ) จัดทํารายงาน ฯ ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................
วันที่ลงนามในสัญญาวาจางจัดทํารายงานฯ
..........................................................................................................................................................
.
การขออนุญาตโครงการ
( ) รายงานฯ นี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก ....................................................
(ระบุชื่อหนวยงานผูใ หอนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ......................................................
มาตรา/ประเภทที่/ขอ/ลําดับที่ ....................................................................................
( ) รายงาน ฯ จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) โครงการนี้ ไม ต องยื่ นขอรั บอนุ ญาตจากหน วยงานราชการและไม ต องขออนุ มั ติ จาก
คณะรัฐมนตรี
( ) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................
สถานภาพโครงการ (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
( ) กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
( ) กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
( ) ยังไมไดกอสราง
( ) เริ่มกอสรางโครงการแลว (แนบภาพถายพรอมระบุวันที่)
( ) ทดลองเดินเครื่องแลว
( ) เปดดําเนินโครงการแลว
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ .........................................................................

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือ
กิ จ การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน (upstream petrochemical industry)” และ “อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีขั้นกลาง (intermediate petrochemical industry)” ใหใชตามคําจํากัดความตามนิยามของ
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
“สารกอมะเร็งกลุม ๑” หมายความวา บัญชีรายชื่อสารกอมะเร็งกลุม ๑ ตามประกาศของ
International Agency for Research on Cancer (IARC)
“สารก อ มะเร็ ง กลุ ม ๒ A” หมายความว า บั ญ ชี ร ายชื่ อ สารก อ มะเร็ ง กลุ ม ๒ A
ตามประกาศของ International Agency for Research on Cancer (IARC)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอ ๒ ให กํ าหนดประเภท ขนาด และวิธี ป ฏิ บัติ สํ าหรั บ โครงการหรื อ กิจ การที่ อ าจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ที่สว นราชการ รั ฐ วิสาหกิจ หรือ เอกชน จะตองจัดทํ ารายงานการวิเคราะห ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ขอ ๓ โครงการหรือกิจการตามขอ ๒ ใหหมายความรวมถึงโครงการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ทั้งที่ตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และโครงการ
หรือกิจการซึ่งตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายดวย
ขอ ๔ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการหรือกิจการ
ตามขอ ๒ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนด หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดาน
คุณ ภาพสิ่ ง แวดล อม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ขภาพ ลงวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๒ ทั้ ง นี้
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน ตองจัดทําโดยผูที่ไดรับอนุญาต
ใหเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เอกสารแนบทายประกาศ
๑. กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ซึง่ ตอง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุมตั ิตอ
คณะรัฐมนตรี
๒. กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นขออนุมัตโิ ครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ หรือกอน
ดําเนินการกอสราง แลวแตกรณี
๓. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายใหเสนอรายงาน
ตามทายตารางนี้
ลําดับ
๑

๒

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

การถมทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขต
ตั้งแต ๓๐๐ ไร ขึ้นไป
ชายฝงเดิม ยกเวนการถมทะเลที่เปนการ
ฟนฟูสภาพชายหาด
การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร
ดังตอไปนี้
๒.๑ เหมืองแรใตดิน เฉพาะที่ออกแบบให
ทุกขนาด
โครงสรางมีการยุบตัวภายหลังการทําเหมือง
โดยไมมีค้ํายันและไมมีการใสคืนวัสดุทดแทน
เพื่อปองกันการยุบตัว
ทุกขนาด
๒.๒ เหมืองแรตะกั่ว เหมืองแรสังกะสี หรือ
เหมืองแรโลหะอื่นที่ใชไซยาไนดหรือปรอท
หรือตะกั่วไนเตรต ในกระบวนการผลิต
หรือเหมืองแรโลหะอื่นที่มีอารเซโนไพไรต
(arsenopyrite) เปนแรประกอบ (associated
mineral)
๒.๓ เหมืองแรถานหิน เฉพาะที่มีการ
ขนาดตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ ตัน /
เดือน หรือ ตั้งแต
ลําเลียงแรถานหินออกนอกพื้นที่โครงการ
๒,๔๐๐,๐๐๐ ตัน /ป ขึ้นไป
ดวยรถยนต
๒.๔ เหมืองแรในทะเล
ทุกขนาด

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ใหเสนอในขัน้
ขอประทานบัตร

ใหเสนอในขัน้
ขอประทานบัตร

ใหเสนอในขัน้
ขอประทานบัตร
ใหเสนอในขัน้
ขอประทานบัตร

ลําดับ
๓

๔

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ ีลักษณะ
เชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
ทุกขนาด
๓.๑ นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ตาม ๔ หรืออุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก ตาม
๕.๑ หรือ ๕.๒ แลวแตกรณี มากกวา ๑ โรงงาน
ขึ้นไป
๓.๒ นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ ี
ทุกขนาด
ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ทีม่ ี
การขยายพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีตาม ๔ หรืออุตสาหกรรมถลุง
แรเหล็ก ตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ดังตอไปนี้
๔.๑ อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน
ทุกขนาด หรือที่มีการ
(upstream petrochemical industry)
ขยายกําลังการผลิตตัง้ แต
รอยละ ๓๕ ของกําลังการ
ผลิตเดิมขึน้ ไป
๔.๒ อุตสาหกรรมปโตรเคมีขนั้ กลาง (intermediate
petrochemical industry) ดังตอไปนี้
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง
(intermediate petrochemical industry)
ที่ผลิตสารเคมี หรือใชวัตถุดิบที่เปนสารเคมี
ซึ่งเปนสารกอมะเร็งกลุม ๑
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง
(intermediate petrochemical industry) ที่ผลิต
สารเคมี หรือใชวตั ถุดิบที่เปนสารเคมี ซึง่ เปน
สารกอมะเร็งกลุม ๒ A

ขนาดกําลังการผลิต ๑๐๐
ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีการ
ขยายขนาดกําลังการผลิต
รวมกันแลวมากกวา ๑๐๐
ตัน/วัน ขึ้นไป
ขนาดกําลังการผลิต
๗๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่
มีการขยายขนาดกําลังการ
ผลิตรวมกันแลวมากกวา
๗๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบ
กิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ หรือใน
ขั้นขอขยายแลวแตกรณี

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบ
กิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ หรือใน
ขั้นขอขยาย แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบ
กิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ หรือใน
ขั้นขอขยาย แลวแตกรณี

ลําดับ
๕

ประเภทโครงการหรือกิจการ
อุตสาหกรรมถลุงแร หรือหลอมโลหะ
ดังตอไปนี้
๕.๑ อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก

๕.๒ อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็กที่มีการผลิต
ถาน coke หรือที่มีกระบวนการ sintering

๕.๓ อุตสาหกรรมถลุงแร ทองแดง ทองคํา
หรือสังกะสี

๕.๔ อุตสาหกรรมถลุงแรตะกั่ว

๕.๕ อุตสาหกรรมหลอมโลหะ
(ยกเวนเหล็ก และอะลูมิเนียม)

๕.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว

ขนาด

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

ที่มีปริมาณแรปอน (input) เขา
สูกระบวนการผลิต ตั้งแต
๕,๐๐๐ ตัน / วัน ขึ้นไป หรือที่
มีปริมาณแรปอน (input) เขา
สูกระบวนการผลิตรวมกัน
ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขอขยาย
แลวแตกรณี

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
ที่มีปริมาณแรปอน (input)
เขาสูกระบวนการผลิต ตั้งแต กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
๑,๐๐๐ ตัน / วัน ขึ้นไป หรือ หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขอขยาย
ที่มีปริมาณแรปอน (input)
แลวแตกรณี
เขาสูกระบวนการผลิต
รวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐
ตัน / วัน ขึ้นไป
ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
ขนาดกําลังการผลิต
(output) ตั้งแต ๕๐ ตัน/วัน กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
ขึ้นไป หรือมีกําลังการผลิต หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
รวมกันตัง้ แต ๕๐ ตัน/วัน กิจการ หรือในขั้นขอขยาย
แลวแตกรณี
ขึ้นไป
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
ขนาดกําลังการผลิต
(output) ตั้งแต ๑๐ ตัน/วัน กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
ขึ้นไป หรือมีกําลังการผลิต หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
รวมกันตั้งแต ๑๐ ตัน/วัน กิจการ หรือในขั้นขอขยาย
แลวแตกรณี
ขึ้นไป

ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

๖

การผลิต กําจัด หรือปรับแตงสารกัมมันตรังสี

ทุกขนาด

๗

ทุกขนาด
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามกฎหมายวาดวย
โรงงานที่มีการเผาหรือฝงกลบของเสีย
อันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ยกเวน
การเผาในหมอเผาซิเมนตที่ใชของเสีย
อันตรายเปนเชื้อเพลิงทดแทน หรือใชเปน
เชื้อเพลิงเสริม
ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
โครงการระบบขนสงทางอากาศ
ที่มีการกอสราง ขยาย
หรือเพิ่มทางวิ่งของอากาศ หรือขออนุญาตโครงการ
ยานตั้งแต ๓,๐๐๐ เมตร
ขึ้นไป

๘

๙

ทาเทียบเรือ

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ใหเสนอในขัน้ ขออนุญาต
อนุญาตประกอบกิจการ
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

๑) ที่มีความยาวหนาทา
ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
(berth length) ตั้งแต ๓๐๐ หรือขออนุญาตโครงการ
เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ทาเทียบเรือตั้งแต ๑๐,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้นไป ยกเวน
ทาเทียบเรือโดยสารหรือ
ทาเทียบเรือเรือสินคาเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคหรือ
ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา
๒) ที่มีการขุดลอกรองน้ํา
ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
ตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือขออนุญาตโครงการ
ขึ้นไป ยกเวน
ทาเทียบเรือโดยสารหรือ
ทาเทียบเรือสินคาเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค หรือ
ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา

ลําดับ

๑๐

ประเภทโครงการหรือกิจการ

เขื่อนเก็บกักน้ํา หรืออางเก็บน้ํา

ขนาด

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

๓) ที่มีการขนถายวัตถุ
อันตรายหรือกากของเสีย
อันตรายซึ่งเปนสารกอ
มะเร็งกลุม ๑ มีปริมาณ
รวมกันตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตัน/
เดือนขึ้นไป หรือมีปริมาณ
รวมกันทั้งปตั้งแต
๒๕๐,๐๐๐ ตัน/ป ขึ้นไป
ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
๑) ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํา
ตั้งแต ๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตร หรือขออนุญาตโครงการ
ขึ้นไป หรือ
๒) ที่มีพนื้ ที่เก็บกักน้ํา
ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติ
ตั้งแต ๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือขออนุญาตโครงการ
ขึ้นไป

๑๑

โรงไฟฟาพลังความรอน ดังตอไปนี้
๑๑.๑ โรงไฟฟาทีใ่ ชถานหินเปนเชื้อเพลิง

ขนาดกําลังผลิต
กระแสไฟฟารวม ตัง้ แต
๑๐๐ เมกกะวัตต ขึ้นไป

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

๑๑.๒ โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล

ขนาดกําลังผลิต
กระแสไฟฟารวม ตัง้ แต
๑๕๐ เมกกะวัตต ขึ้นไป

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

๑๑.๓ โรงไฟฟาทีใ่ ชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง ซึง่ เปนระบบพลังความรอนรวม
ชนิด combined cycle หรือ cogeneration

ขนาดกําลังผลิต
กระแสไฟฟารวม ตัง้ แต
๓,๐๐๐ เมกะวัตตขึ้นไป

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

๑๑.๔ โรงไฟฟานิวเคลียร

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเปนแนวทางในการใหประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“โครงการของรัฐ” หมายความวา การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปนการพัฒนา
เศรษฐกิจหรือสังคม ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการใหสัมปทานหรือ
อนุญาตใหบุคคลอื่นทํา ทั้งนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายโดยตรงจาก
การดําเนินงานตามโครงการของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง และใหหมายรวมถึงนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอ ๕ กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ
ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ ๗ ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ ๙ ดวยก็ได
หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน
เปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ ๙
กอนเริ่มดําเนินการ
ขอ ๖ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่ม
ดําเนินการโครงการของรัฐตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอ รัฐมนตรีสําหรับราชการ
สวนกลาง ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร จะสั่งหนวยงานของรัฐใหรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยเร็ว
ขอ ๗ ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชนอยางนอย
ตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ
(๒) สาระสําคัญของโครงการ
(๓) ผูดําเนินการ
(๔) สถานที่ที่จะดําเนินการ
(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
(๖) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ที่จะ
ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการปองกัน แกไข หรือเยียวยา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว
(๘) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐเอง
ใหระบุที่มาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย
ให ห น ว ยงานของรั ฐ ประกาศข อ มู ล ที่ ต อ งเผยแพร แ ก ป ระชาชนตามวรรคหนึ่ ง ในระบบ
เครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการนั้น
รวมตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย
หน ว ยงานของรั ฐ จะรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนไปพร อ มกั บ การเผยแพร ข อ มู ล
แกประชาชนก็ได
ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้
(ก) การสัมภาษณรายบุคคล
(ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบ
เครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบโครงการ
(ง) การสนทนากลุมยอย
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
(๓) วิธีอ่นื ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
ขอ ๑๐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในขอ ๙ จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงคตามขอ ๘
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได แตเมื่อดําเนินการแลว ใหแจง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย
ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชน
ทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่
ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ
และสถานที่ที่จะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟง
ความคิด เห็ น ของประชาชน และใหป ระกาศในระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศที่สํ านั ก งานปลัด สํา นั ก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย
ขอ ๑๒ เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม
ขอ ๑๓ เมื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐ
โครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนตามขอ ๗ (๗)
ถายังมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการปองกัน
แก ไ ข หรื อ เยี ย วยาความเดื อ ดร อ นหรื อ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากผลกระทบดั ง กล า วเพิ่ ม ขึ้ น
ตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหประชาชนทราบ
ใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม
ขอ ๑๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก
(๑) โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือผูมีสวน
ไดเสียไวเปนการเฉพาะ
(๒) โครงการของรัฐที่เริ่มดําเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๑๕ ให สํา นัก งานปลัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี มีห นา ที่กํ ากั บดู แล สง เสริม สนั บสนุ น
ชวยเหลือ และแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําและเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ใหหนวยงานของรัฐทราบ โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนครั้งคราวดวยก็ได
(๒) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหขอมูลและการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
(๓) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อประโยชน
ในการประกาศ รวบรวม และใหบริการขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนและขอมูลเกี่ยวกับการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใหขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใหขอมูล ความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะดวยก็ได
ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

คาสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ 11/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ

ด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2553 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนสาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามข้อ 1.2 แห่งประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 (11) และ
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนสาหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 นายวิเชียร กีรตินิจกาล ประธานอนุกรรมการ
1.2 เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผน รองประธานอนุกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม อนุกรรมการ
1.4 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน อนุกรรมการ
1.5 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ
1.6 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
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1.7 ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ
1.8 ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
1.9 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
1.10 นางสาวขวัญฤดี โชติธนาทวีวงศ์ อนุกรรมการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
1.11 นายสมศักดิ์ ชุณหรัศม์ อนุกรรมการ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
1.12 นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ อนุกรรมการ
มูลนิธิแพทย์ชนบท
1.13 นายสุนทร ศุภพงษ์ อนุกรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.14 นายวิทยา อยู่สุข อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
1.15 นางเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.16 นายพงศ์เทพ วิวรรธนะเดช อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.17 เจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและแผน อนุกรรมการและเลขานุการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.18 เจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและแผน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. อานาจหน้าที่
2.1 พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าหนังสือ
ร้องเรียนมีชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และมีรายละเอียดของร้องเรียนพอที่จะเสนอให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาได้แล้ว โดยให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ฝ่าย
เลขานุการได้เสนอระเบียบวาระให้คณะอนุกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทา
ระเบียบวาระเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้
ร้องเรียน
2.2 กรณีโครงการหรือกิจการที่ถูกร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดใดชุดหนึ่ง ให้
ประธานอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของโครงการหรือกิจการ เพื่อให้ทาคาชี้แจงมายัง
คณะอนุกรรมการ พร้อมกับจัดทาสาเนาให้ประธานกรรมการผู้ชานาญการฯ ชุดที่กาลังพิจารณา
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เพื่อทราบ หากคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า โครงการหรือกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ก็ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ประธานกรรมการผู้ชานาญการฯ ชุด
ดังกล่าวรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
2.3 กรณีที่โครงการหรือกิจการที่ถูกร้องเรียน เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งไม่
ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการดังกล่าวโดยตรงให้ระงับการอนุมัติ หรือ
อนุญาตไว้ชั่วคราวจนกว่าคณะอนุกรรมการจะมีคาวินิจฉัยชี้ขาดว่า โครงการดังกล่าวต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนฯ หรือไม่
2.4 คณะอนุกรรมการ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนหนึ่งคนใด ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
สอบถามประชาชน เจ้าของโครงการหรือกิจการ บริเวณที่ตั้งของโครงการหรือกิจการที่ถูกร้องเรียน
โดยอาจมีจดบันทึกถ้อยคา รูปภาพ หรือบันทึกเทปวีดิทัศน์ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการได้ตามความจาเป็น
2.5 คณะอนุกรรมการอาจขอให้ผู้มีสิทธิจัดทารายงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทารายงาน หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าของโครงการหรือกิจการตาม 2.2 มาให้ข้อเท็จจริง
อธิบายให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่จาเป็นต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งอาจ
ขอความร่วมมือจากบุคคลใดๆ เพื่อมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
และให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร
2.6 ให้คณะอนุกรรมการฯ รายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อให้เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 13 (10) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในกรณีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต ไม่ยอมดาเนินการตาม 2.3
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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