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 ก-1 

ค ำน ำ 
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หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ท่ีสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจดัท ารายงานการ
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 กรมโรงงานอตุสาหกรรม ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูและ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมดงักลา่ว เชน่ กระบวนการรับฟังความ
คดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียของหนว่ยงานอนมุตัหิรือหนว่ยงานอนญุาต การพิจารณา
อนญุาตโดยรับผลการพิจารณา EHIA ของคณะกรรมการผู้ช านาญการจากส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม องค์การอิสระ ความเห็นท่ีได้รับจากประชาชนและ          
ผู้ มีสว่นได้เสีย และค าชีแ้จงของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าสูก่ระบวนการพิจารณาตดัสินใจ และ
เผยแพร่ค าชีแ้จงเหตุ ผลดงักลา่วตอ่สาธารณะ เป็นต้น จงึได้จดัท าขัน้ตอนและคูมื่อการปฏิบตังิาน  
ฉบบันีข้ึน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้ประกอบ
กิจการโรงงานอตุสาหกรรม 
 

 โดยท่ีปลายปี พ .ศ. 2553 กรมโรงงานอตุสาหกรรมได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของ องค์กร
จงึได้มีการปรับปรุงคูมื่อการปฏิบตังิานฉบบันีใ้ห้สอดคล้องกบัโครงสร้างปัจจบุนั พร้อมทัง้ปรับปรุง
เนือ้หาบางสว่นให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้   
 
        กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
                    2554 
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บทน า 
 

 

 ภายใต้บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 67 วรรคสอง             
วางหลกัเกณฑ์ให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง
ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแตจ่ะได้
ศกึษาและประเมินผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อม และสขุภาพของประชาชนในชมุชน และจดั
ให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียก่อน รวมทัง้ได้ให้องค์การ
อิสระ ซึง่ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ และผู้แทน
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการศกึษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาต ิหรือด้านสขุภาพให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักลา่ว  
 

 เนือ้หาดงักลา่วได้ก าหนดเพิ่มตามจากรัฐธรรมนญูปีพทุธศกัราช 2540 อยู ่4 ประเดน็
ด้วยกนัคือ 

1. ขยายขอบเขตถึงโครงการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่สขุภาพ  
2. ให้มีการประเมินถึงผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนในชมุชน 
3. ให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียก่อน  
4. ให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อน 
 

เพ่ือให้ครอบคลมุขอบเขตท่ีก าหนดเพิ่มเตมิดงักลา่ว รัฐบาลได้ด าเนินการให้เกิดความ
ชดัเจน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการท่ีเข้าขา่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่ง
รุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ซึง่จะต้องด าเนินการตาม
มาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ดงักลา่ว โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบในการก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตัสิ าหรับโครงการหรือ
กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ 11 ประเภท ท่ีเข้าขา่ยต้องด าเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง 
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 และประกาศฉบบัท่ี 2 แก้ไขและเพิ่มเตมิ เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2553 

2. จดัตัง้องค์การอิสระตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองการประกาศการจดัตัง้
องค์การอิสระ ลงวนัท่ี 8 มิถนุายน 2553 และออกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ
ประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง พ.ศ. 2553 
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3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และระเบียบปฏิบตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทั ง้ทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 ได้ก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลกระทบตอ่สขุภาพ และการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย ทัง้การ
รับฟังท่ีด าเนินการโดยผู้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ และท่ีด าเนินการโดยหน่ วยงาน
อนญุาต ไว้ในภาคผนวก 
 

 เม่ือประมวลการด าเนินการประเมินผลกระทบเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 67 วรรคสอง และ
ระเบียบตา่งๆ ท่ีก าหนด จะได้ดงัแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 : ขัน้ตอนการประเมินผลกระทบ ตามมาตรา 67 วรรคสอง 

ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ 

รับฟังความคดิเหน็ในการก าหนดขอบเขตและ    
แนวทางการประเมินผลกระทบ 

- ปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ 
- ด าเนินการประเมินและจดัท ารายงาน 
- รับฟังความคดิเหน็ประกอบการประเมิน 

พิจารณาให้ความเห็นประกอบ 

- จดัรับฟังความคิดเห็น 
- พิจารณาการอนญุาตในความรับผิดชอบ
ประกอบกบัผลการพิจารณารายงานและ 
การรับฟังความคิดเห็น 

- ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ในการอนญุาต 
- เผยแพร่ผลการพิจารณา 

ผู้ด าเนินการ 

ผู้จดัท ารายงาน 

ผู้จดัท ารายงาน 

ผู้จดัท ารายงาน 

- พิจารณาให้ความเหน็ชอบรายงาน  
- ส่งผลการพิจารณาให้หน่วยงานอนญุาต /
องค์การอิสระพิจารณา 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/คณะกรรมการผู้ช านาญการ 

องค์การอิสระ 

หน่วยงานอนญุาต 

หน่วยงานอนญุาต 
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 ทัง้นีก้รมโรงงานอตุสาหกรรมในฐานะหนว่ยงานอนญุาตตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ .ศ. 
2535 ส าหรับโรงงานท่ีตัง้อยูน่อกนิคมอตุสาหกรรมตามพระราชบญัญตักิารนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 จงึได้จดัท าขัน้ตอนและคูมื่อการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาต
โรงงานท่ีอยูใ่นขา่ยต้องด าเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในฐานะหนว่ยงานอนญุาตให้สอดคล้องกบั
กรอบการด าเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง และระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการเฉพาะในสว่นของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ปรากฏดงัแผนภาพท่ี 2 และค าอธิบาย
ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อม 
       ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 ก าหนดให้หนว่ยงาน
เจ้าของโครงการต้องจดัให้มีการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ในการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพและในการทบทวนร่าง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ ในขัน้ตอนนีก้รมโรงงานอตุสาหกรรมจะต้องจดัสง่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ รับผิดชอบเข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการก าหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) และการเข้าร่วม
การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง
ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ (Public Review) นอกจากนัน้
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ .ศ. 2535 ก าหนดให้มีการ
รับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียของกรมโรงงานอตุสาหกรรมในฐานะ
หนว่ยงานอนญุาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมดงักลา่ว กรมโรงงาน
อตุสาหกรรมจะมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นขึน้มาเพื่อเตรียมการรับฟังความ
คดิเห็น การเตรียมความพร้อมดงักลา่วปรากฏตาม DIW-01-PM-01 

เม่ือสิน้สดุขัน้การเตรียมการ จะมีสรุปผลการเข้าร่วม Public Scoping และ Public 
Review และมีผู้แทนกรมโรงงานอตุสาหกรรมเข้าร่วมประชมุในคณะกรรมการผู้ช านาญการ และมี
การแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น รวมทัง้มีการพิจารณาความจ าเป็นในการจดัจ้างฝ่าย
ชว่ยอ านวยการ 
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2. ขัน้ตอนการรับฟังความคิดเหน็ 
หลงัจากท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น

ขึน้มาด าเนินการในขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมแล้ว ในขัน้ตอนนีก้ระบวนการด าเนินการก่อนรับ
ฟังความคดิเห็น ได้แก่ การศกึษารายละเอียดของโครงการ การวางแผนรับฟังความคดิเห็น การ
เผยแพร่รายละเอียดข้อมลู และการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น รวมทัง้การด าเนินการ
ระหวา่งและหลงัรับฟังความคดิเห็น ได้แก่ การรับฟังความคดิเห็น การสรุปผลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  ในขัน้สดุท้าย พร้อมทัง้เผยแพร่สรุปผลในเว็บไซต์ด้วย  และในขัน้ตอนนีก้รมโรงงาน
อตุสาหกรรมจะได้รับแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จาก
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และเร่ืองราวการขออนญุาต
ประกอบกิจการของโรงงาน พร้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ เพ่ือน ามาพิจารณาการอนญุาตในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั
พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 การด าเนินการรับฟังความคดิเห็นดงักลา่วปรากฏตาม     
DIW-01-PM-02 

เม่ือสิน้สดุขัน้ตอนการรับฟังความคดิเห็น จะได้สรุปผลการรับฟังความคดิเห็น ผลการ
พิจารณารายงานฯ จากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และผล
การพิจารณาค าขออนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน   
 

3. ขัน้ตอนการพจิารณาการอนุญาต 
สิ่งท่ีเข้าสูก่ารด าเนินการในขัน้ตอนนี ้นอกจากค าขออนญุาตพร้อมความเห็นเบือ้ งต้น

ของเจ้าหน้าท่ี และสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นตามขัน้ตอนท่ี 2 แล้ว ยงัมีความเห็นขององค์การ
อิสระ ท่ีจะต้องน าเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย  

ในขัน้ตอนการพิจารณาการอนญุาต กรมโรงงานอตุสาหกรรมจะแตง่ตัง้
คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นตอ่ผู้อนญุาตวา่เห็นควรอนญุาต
หรือไม ่อยา่งไร และท้ายท่ีสดุกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะพิจารณาอนญุาต /ไมอ่นญุาต พร้อม
เผยแพร่ผลการพิจารณา และเหตผุลประกอบในเว็บไซต์ และประกาศ ณ ส านกังานอตุสาหกรรม
จงัหวดั หรือองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินตอ่ไป 

การด าเนินการเก่ียวกบัการอนญุาตดงักลา่วปรากฏตาม DIW-01-PM-03 และ
ภาพรวมการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นปรากฏดงัแผนผงัท่ีแนบ และรายละเอียดการด าเนินการแต่
ละขัน้ตอน รวมทัง้รายละเอียดวิธีปฏิบตัิท่ีปรากฏใน DIW-01-PM-01 ถึง 03 และ DIW-01-WI-01 
ถึง 05 
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ขัน้ตอนเตรียมความพร้อม 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ)  

(DIW-01-PM-01) 

ขัน้ตอนรับฟังความคิดเหน็ 
(คณะกรรมการรับฟังความคิดเหน็)  

(DIW-01-PM-02)  

ขัน้ตอนพจิารณาการอนุญาต  

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

1.หนงัสือเชิญเข้าร่วม Public Scoping & 
Review จากเจ้าของโครงการ 

2.หนงัสือเชิญผู้แทน กรอ. เข้าร่วมประชมุ 
คชก. จาก สผ.  

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

2. การเข้าร่วมประชมุ คชก. (DIW-01-WI-01) 

3. การแต่งตัง้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น 
(DIW-01-WI-02)  

1. การด าเนินการก่อนรับฟังความคิดเห็น (DIW-01-
WI-03) 
- การศึกษารายละเอียดของโครงการ 
- การวางแผนรับฟังความคิดเห็น 
- การเผยแพร่รายละเอียดข้อมลู 
- การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 

2. การด าเนินการระหวา่งและหลงัรับฟังความ
คิดเห็น  (DIW-01-WI-04) 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- การจดัท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
- การเผยแพร่ข้อมลูการรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ 
 

2. การพิจารณาอนญุาต (DIW-01-WI-05) 

3. จดัท าและเผยแพร่ค าชีแ้จงเหตผุลในการตดัสินใจ 
(DIW-01-WI-05) 

1. การแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาอนญุาต 
(DIW-01-WI-05)  

รับความเห็นจากองค์การอิสระ 

   ผลการพิจารณาเห็นชอบ EHIA จาก คชก. 

ค าชีแ้จงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

หนงัสือแจ้งช่ือผู้แทนเข้าร่วม Public Scoping & Review (DIW-01-F-01) 

รายงานสรุปการเข้าร่วม Public Scoping & Review (DIW-01-F-02) 

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น (DIW-01-F-13) 

สรุปรายงานผลการวินิจฉัย (DIW-01-F-16) 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาอนญุาต (DIW-01-F-15) 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น (DIW-01-F-04) 

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของการจดัจ้างฝ่ายช่วยอ านวยการ 

ค าขอ พร้อมผลการพิจารณาจากจงัหวดั
และรายงาน EHIA ฉบบัสมบรูณ์          

รายละเอียดข้อมลูโครงการ (DIW-01-F-05, DIW-01-F-06) 

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (DIW-01-F-07) 

แผนภาพท่ี 2 : ขัน้ตอนพจิารณาอนุญาตโรงงานประเภทโครงการ 
หรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แบบฟอร์มประกาศผลการพิจารณาอนญุาตโรงงาน (DIW-01-F-17) 

3.หนงัสือแจ้งเตือนผู้ขอและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  

EHIA ฉบบัสมบรูณ์ท่ีผ่านการพิจารณาจากการประชมุ คชก. 

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
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ทะเบียนแม่บทเอกสาร (Document Master List) 
 

รหสัเอกสาร 
(Document No.) 

ช่ือเอกสาร (Subject) 
แก้ไขครัง้ที่ 
(Revision) 

วนัท่ีเร่ิมใช้ 
(Effective Date) 

หมายเหต ุ

 ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (Procedures)    

DIW-01-PM-01 การเตรียมความพร้อม    

DIW-01-PM-02 การรับฟังความคิดเห็น    

DIW-01-PM-03 การพิจารณาการอนญุาต    

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction)    

DIW-01-WI-01 
การเข้าร่วม Public Scoping และ Public 
Review และสง่ผู้แทนเข้าร่วมใน คชก. 

   

DIW-01-WI-02 การแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคิดเหน็    

DIW-01-WI-03 การด าเนินการก่อนรับฟังความคิดเห็น    

DIW-01-WI-04 
การด าเนินการระหวา่งและหลงัรับฟัง    
ความคิดเห็น 

   

DIW-01-WI-05 การพิจารณาการอนญุาต    

 เอกสารเผยแพร่    

DIW-01-S-01 
คูม่ือผู้ขออนญุาตประกอบกิจการโรงงาน
อตุสาหกรรม 

   

DIW-01-S-02 
คูม่ือการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
ส าหรับประชาชนและผู้มีสว่นได้เสยี 

   

 แบบฟอร์มและเอกสารประกอบ    

DIW-01-F-01 
หนงัสอืแจ้งการเป็นผู้แทนเข้าร่วม Public 

Scoping และ Public Review   
   

DIW-01-F-02 
รายงานสรุปการเข้าร่วม Public Scoping 
และ Public Review 

   

DIW-01-F-03 แบบฟอร์มแจ้งขอประวตัิและหนงัสอืแสดง
ความไมม่ีสว่นได้เสยี 

   

DIW-01-F-04 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็น  
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รหสัเอกสาร 
(Document No.) 

ช่ือเอกสาร (Subject) 
แก้ไขครัง้ที่ 
(Revision) 

วนัท่ีเร่ิมใช้ 
(Effective Date) 

หมายเหต ุ

DIW-01-F-05 
เว็บไซต์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการ  
รับฟังความคิดเห็น  

   

DIW-01-F-06 
การประกาศข้อมลูการรับฟังความคิดเห็น    
ในหน้าหนงัสอืพิมพ์  

   

DIW-01-F-07 
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุ
รับฟังความคิดเห็น 

   

DIW-01-F-08 จดหมายเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น     

DIW-01-F-09 
แบบฟอร์มประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าร่วม  
การรับฟังความคิดเห็น  

   

DIW-01-F-10 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชมุ     

DIW-01-F-11 
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  

   

DIW-01-F-12 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นทางโทรศพัท์     

DIW-01-F-13 แบบฟอร์มสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น    

DIW-01-F-14 
ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการ
อนญุาตโรงงาน  

   

DIW-01-F-15 ค าชีแ้จงการพิจารณาการอนญุาต     

DIW-01-F-16 
แบบฟอร์มการประกาศผลการพิจารณา
อนญุาต 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบถึงขัน้ตอน และผู้ รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมของข้อมลูท่ีได้จากชอ่งทางตา่งๆ  

2.  ขอบเขต 

ครอบคลมุถึงการเข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) และการเข้าร่วมการรับ
ฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ (Public Review) และสง่ผู้แทนเข้าร่วมในการประชมุ คชก. รวมทัง้การแตง่ตัง้
คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น และการพิจารณาความจ าเป็นในการจดัจ้างฝ่ายชว่ยอ านวยการ  
 

3.  ค านิยาม 

กรอ. หมายถึง กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

คชก.  หมายถึง  คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

วิศวกร หมายถึง วิศวกรของกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
 

จตร. หมายถึง เจ้าพนกังานตรวจโรงงานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

Public Scoping หมายถึง กระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

 

Public Review หมายถึง กระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ
ทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ  

 

EHIA หมายถึง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ส าหรับประเภท
โรงงานท่ีเข้าขา่ยตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
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4.  ความรับผิดชอบ 
 

ผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบ เป็นผู้มอบหมายให้ วิศวกร/จตร. เข้าร่วมในกระบวนการ Public 
Scoping และ Public Review และเป็นผู้แทนกรมโรงงานอตุสาหกรรมในการประชมุ คชก.  

 

วิศวกร/จตร. ท าหน้าท่ี เข้าร่วมในกระบวนการ Public Scoping และ Public Review เพ่ือรับฟัง
ประเดน็ท่ีประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียหว่งกงัวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
รวมทัง้ให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีหน้าท่ีในการเป็นผู้แทน กรอ. ในการประชมุ คชก.  

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง ท าหน้าท่ี รับหนงัสือเชิญให้เข้าร่วมในการ Public Scoping & Review และเชิญ
ผู้แทน กรอ. เข้าร่วมประชมุ คชก. 

ผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคดิเห็น  ท าหน้าท่ี พิจารณาความจ าเป็น 
ในการจดัจ้างฝ่ายชว่ยอ านวยการเพ่ือสนบัสนนุภารกิจของคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น หรือแตง่ตัง้
คณะท างานด าเนินการรับฟังความคดิเห็น เพ่ือเสนอตอ่อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 
 

5.  ระเบียบปฏบิัต ิ 

5.1  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอ าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ    
ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 และ ประกาศฉบบัท่ี 2 แก้ไขและเพิ่มเตมิ เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 
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6.  ขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏบิัตงิาน  
 
                                                                   เร่ิมต้น/สิน้สดุ           ด าเนินการ              พิจารณา              จดุเชื่อมโยง               สื่อสาร 

หวัข้อ กระบวนการ 

เจ้
าห
น้า
ที่รั
บเ
รื่อ
ง 

ผู้อ
 าน
วย
กา
รส
 าน
กัฯ
 

ผู้อ
 าน
วย
กา
รส
 าน
กั 
รับ
ฟัง
 ฯ 

วิศ
วก
ร/จ
ตร

. 

คณ
ะก
รร
มก
าร

 
รับ
ฟัง
คว
าม
คิด
เห
็น 

เอ
กส
าร
อ้า
งอิ
ง 

6.1 รับหนงัสือเชิญให้เข้าร่วมในการ 
Public Scoping และ Public 
Review และเชิญผู้แทน กรอ. เข้า
ร่วมประชมุ  

  

6.2 มอบหมายให้วิศวกร/จตร. เข้าร่วม
ในการท า Public Scoping และ 
Public Review และเป็นผู้แทนของ 
กรอ. ในการประชมุ คชก. 

  

6.3 เข้าร่วมท า Public Scoping และ
Public Review หรือเป็นผู้แทน กรอ. 
ในการประชมุ คชก.แล้วแตก่รณี 

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

6.4 ด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการ   
รับฟังความคิดเห็น  

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

6.5 พิจารณาความจ าเป็นในการจดัจ้าง
ฝ่ายชว่ยอ านวยการ (ภายนอก) หรือ
แตง่ตัง้คณะท างานชว่ยอ านวยการ 
กรอ. เพ่ือเสนอตอ่อธิบดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

  

   
 

DIW-01-PM-02 

 

 

 

 

 

DIW-01-PM-02 
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รายละเอียด 

6.1 เจ้าหน้าที่รับเร่ืองรับหนงัสือเชิญให้เข้าร่วมในการท า Public Scoping และ Public Review จากเจ้าของโครงการ และหนงัสือเชิญผู้แทน
เข้าร่วมประชมุ คชก. จาก สผ. และด าเนินการตามระเบียบสารบรรณ เพื่อเสนอผู้อ านวยการส านกัที่รับผิดชอบพิจารณา 

6.2 ผู้อ านวยการส านกัที่รับผิดชอบ มอบหมายให้วิศวกร/จตร. เข้าร่วมในการท า Public Scoping และ Public Review เพ่ือรับฟังประเด็น
ที่ประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียหว่งกงัวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ และเพ่ือให้การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพเป็นไปอยา่งครบถ้วน รวมทัง้เป็นผู้แทนในการประชมุ คชก. (วิศวกร/จตร. ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะ
โครงการที่เข้าร่วมในการท า Public Scoping และ Public Review และเป็นผู้แทนในการประชมุ คชก. ควรเป็นบคุคลเดียวกนั)  

6.3 วิศวกร/จตร. (ในกรณีเข้าร่วม Public Scoping และ Public Review) เข้าร่วมในการท า Public Scoping และ Public Review ตาม
วนั และเวลาที่ก าหนด พร้อมจดัท ารายงานสรุปผลการท า Public Scoping และ Public Review ตามแบบฟอร์ม DIW-01-F-01 และ
DIW-01-F-02 เข้าร่วมในการประชมุ คชก. ตามวนัและเวลาที่ก าหนด (ในกรณีเป็นผู้แทนของ กรอ. ใน คชก.) ดงัรายละเอียดการ
ปฏิบตัิงานตาม DIW-01-WI-01  

6.4 ผู้อ านวยการส านกัที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคดิเห็น ด าเนินการให้มีการจดัท าเร่ืองหนงัสือแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็น (DIW-01-F-04) ซึง่ต้องมีการพิจารณาคณุสมบตัิและความไมมี่สว่นได้เสีย ตามแบบฟอร์ม DIW-01-F-03 เพ่ือน าเสนอ
อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรมลงนามแตง่ตัง้ตอ่ไป นอกจากนีต้้องมีการก าหนดวนั เวลา สถานที่การรับฟังความคิดเห็น โดยการ
ประชมุของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุครบถ้วนจงึจะเป็นองค์ประชมุ การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด และเม่ือคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น
ได้รับค าสัง่แตง่ตัง้ให้คณะกรรมการฯ จดัประชมุเพ่ือศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัโครงการหรือกิจการที่จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
และเลือกวิธีการรับฟังความคิดเห็น โดยจดัให้มีการประชมุรับฟังความคิดเห็นอยา่งน้อย 1 ครัง้ และมีการรับฟังความคิดเห็นด้วย
วิธีการอ่ืนๆ โดยอาจพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม การแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
ไปรษณีย์ หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศพัท์ 

6.5 ผู้อ านวยการส านกัที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคิดเห็น พิจารณาความจ าเป็นในการจดัจ้างฝ่ายชว่ยอ านวยการ
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อชว่ยอ านวยการในการเผยแพร่รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัการรับฟังความคิดเห็น ลงทะเบียน
ผู้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น กรณีเห็นควรมีการจดัจ้างให้มอบหมายฝ่ายเลขานกุาร ด าเนินการจดัจ้าง
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดโุดยมีขอบเขตของงานตามตวัอยา่งรายละเอียดสาระส าคญัของร่างขอบเขตของงาน 
(TOR)  กรณีไมจ่ดัจ้างให้แตง่ตัง้คณะท างานด าเนินการรับฟังความคิดเห็น โดยจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้เพ่ือน าเสนออธิบดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมพิจารณาอนมุตัิ 

 

7.  เอกสารอ้างอิง 

-  คูมื่อการปฏิบตังิานเร่ืองการเข้าร่วมการท า Public Scoping และ Public Review (DIW-01-WI-01) 
-  คูมื่อการปฏิบตังิานเร่ืองการเข้าร่วมประชมุ คชก. (DIW-01-WI-01) 
-  คูมื่อการปฏิบตังิานเร่ืองการเตรียมการรับฟังความคดิเห็น (DIW-01-WI-02)  
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(ตัวอย่าง) 
ข้อก าหนดขอบเขตของงาน 

การจ้างเหมาบริหารจัดการกระบวนการรับฟังความคดิเห็น 
ของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสียต่อโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติว่า 
“การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน..........” เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและป้องกันผลกระทบต่อ
ประชาชน โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามมาตรา 67 วรรคสอง ดังกล่าวต้องจัดให้มีการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามเอกสารท้ายประกาศ ง. ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 ซึ่งหลังจากที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดส่งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะ
หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตจะต้องด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ  
ผู้มีส่วนได้เสียขึ้นมาเป็นผู้ด าเนินการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ชัดเจนและถูกต้องตาม             
หลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสามารถ
ด าเนินการได้ตามสาระและกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ตามเอกสารท้ายประกาศ ง.ดังกล่าว และเพื่อประโยชน์กับ
การบริหารงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจงึด าเนินการจ้างเหมาผู้บริหารจัดการประชมุรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

/ 2.2 เพื่อน า... 
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 2.2  เพื่อน าความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มาพิจารณาร่วมกับความเห็นจาก
องค์การอิสระ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการและ
สภาพความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 

2.3  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและป้องกันผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอ านวยความ
สะดวกต่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการอุตสาหกรรม   
 2.4  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อภารกิจ 
บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อให้อุตสาหกรรม
สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือกิจการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  

3.2  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่จัดต้ังขึ้นโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3.3  หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดที่โครงการ
หรือกิจการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ต้ังอยู่  

 
4. ระยะเวลา 
 120  วัน  (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน  
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้รับจ้างด าเนินงานจ้างเหมาต้องวางแผนการด าเนินการให้
ครอบคลุมขอบเขตการด าเนินงานและวางแผนรายละเอียดวิธีการด าเนินงาน โดยอย่างน้อยต้องมีขั้นตอน
การด าเนินงานโครงการ  ดังนี้ 

5.1  เสนอกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ         
ผู้มีส่วนได้เสีย  

5.2  ด าเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามกระบวนในท้ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552  ข้อ ง โดยต้องด าเนินการ
ดังนี้ 

        5.2.1  จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารพร้อมทั้งก าหนดวันรับฟังความคิดเห็นเพื่อลงประกาศ                   
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  ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจการดังกล่าว  
โดยเปิดเผย  ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โครงการหรือกิจการน้ันต้ังอยู่ และ
บนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเริ่มกระบวนการรับฟัง          
ความคิดเห็นฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน   

5.3  บริหารจัดการประชุม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ณ วันรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 

5.3.1  จัดท าทะเบียนรายชื่อของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามข้อ  
5.2.1 รวมทั้งหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง   

5.3.2  จัดเตรียมสถานที่ เครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วม 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น 

5.3.3  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ  
สถานที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  5.3.4  จัดเตรียมพิธีกรด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  5.3.5  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกความเห็น  
  5.3.6  ด าเนินการบันทึกการประชุมทั้งภาพและเสียง (VDO) ของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียที่แสดงความเห็น ตลอดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

5.4  จัดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว 
อย่างน้อย 2 ช่องทาง อย่างต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 14 วัน 

5.5 จัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ            
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 10 วันนับจากวันที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลง เพื่อให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะและบนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 
ซึ่งต้องประกอบด้วย 

5.5.1  รายชื่อกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่แต่งต้ัง 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น รวมทั้งรายชื่อหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

5.5.2  ข้อเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่รับฟัง 
ความคิดเห็น 

5.5.3  บันทึกข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
5.5.4  สรุปและประมวลผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งด้านสนับสนุน คัดค้าน  

รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากผู้เข้าร่วมการประชุม 
5.6  จัดท าเอกสารค าชี้แจงเหตุผลของคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมในการตัดสินใจโครงการหรือกิจการดังกล่าว ในแต่ละประเด็นเป็นลายลักษณ์อักษร และ
เผยแพร่ค าชี้แจงเหตุผลดังกล่าวต่อสาธารณะและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 
7 วัน หลังจากวันเสร็จสิ้นกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต   

                    / 6. วิธีการด าเนินงาน... 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และวางแผนการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมตามความเหมาะสม
เพื่อกระตุ้น และผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 6.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแนวคิดในการน าเสนอ ทั้งนี้จะต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง โดย 
  (1) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการรับฟังความคิดเห็น ช่วงเวลาการด าเนินการ พร้อมเหตุผล
ประกอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับงบประมาณประชาสัมพันธ์ และก่อนที่ผู้รับจ้างจะ
จัดการรับฟังความคิดเห็น ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
ได้แก่ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ณ บริเวณที่ก าหนดจะต้องให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ 
     (2) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ และด าเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็น
ตามแผนงานที่ได้น าเสนอ 
  (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความ
เห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการอย่างน้อย 10 วันท าการ 
 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 

 7.1  การประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยการลงประกาศหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยให้ด าเนินการอย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุม    
รับฟังความคิดเห็น 

  7.2  ระยะเวลาที่ก าหนดในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  
  7.2.1 ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน  
  7.2.2 แจ้งวันจัดรับฟังความคิดเห็นและปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 15 วัน                   
 7.3  ระยะเวลาส่งมอบสรุปรายงานผลรับฟังความคิดเห็นต่อคณะกรรมการรับฟังความ

คิดเห็นฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลง  
  7.4  ระยะเวลาส่งมอบสรุปค าชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจการต่อ    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 7 วัน หลังจากวันเสร็จสิ้นกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการ
พิจารณาการอนุญาต 

 
8. ผลลัพธ์ของโครงการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถน าผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมา
ประกอบการตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด  

                             / 9.วิธีการจัดจ้าง... 
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9. วิธีการจัดจ้าง 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะด าเนินการจ้างเหมางาน  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
การพัสดุ 
 
10. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  10.1 จะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น หรือ
การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในแนวทางอื่นๆ  
  10.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของราชการ 
  10.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  10.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  
อย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้ 
  10.5 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งมีผลงานในงานประเภทเดียวกันหรือมี
ลักษณะเดียวกัน ในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ   
ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
 
11. กลุ่มเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินโครงการตามมาตรา 67 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานตามระเบียบฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ดังนี้ 
   11.1  กลุ่มเป้าหมายหลัก  หน่วยงานของรัฐ  ได้แก่ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
โครงการ 
   11.2  กลุ่มเป้าหมายรอง  ประชาชนทุกภาคส่วน 

 
12. การเสนอข้อเสนอ 
  ผู้รับจา้งจัดท าข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน 5 ชดุ และข้อเสนอด้านราคา จ านวน 1 ชุด 
  (1) ข้อเสนอด้านเทคนิค ได้แก่ แนวทางการประชาสัมพันธ์ แผนการด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็น และตารางด าเนินงานของทุกกิจกรรม       
  (2) รายชื่อและประวัติการท างานของคณะท างานทั้งหมด ประวัติและผลงานที่ผ่านมา 
  (3) ข้อเสนอด้านราคา พร้อมรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน 
                 / (13) หลักเกณฑ์... 
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13. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 ข้อเสนอทางเทคนิคจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
  13.1 รายละเอียดแผนการด าเนินงานโดยรวม 
 (1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Plan)  
 (2) รายชื่อ และประวัติการท างาน (Curriculum Vitae) ของคณะท างานทั้งหมด 
 (3) ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา (Company Profile) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการด าเนินการรับฟัง      
ความคิดเห็นซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อก าหนดรายละเอียดของการวางแผน   
การด าเนินการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนั้นจะพิจารณาความพร้อมและประสบการณ์ของบริษัทรวมทั้ง
คุณสมบัติของบุคลากรโดยรวมเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย 
 บริษัทจะต้องแสดงรายละเอียดของการประมาณค่าใช้จ่ายของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละ
ประเภทแต่ละรายการตามแผนปฏิบัติการ  
 
14. หลักเกณฑ์และสัดส่วนในการพิจารณา 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอ
อ่ืน ๆ ของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง หลักฐานเอกสารถูกต้อง โดยจะพิจารณาให้คะแนนใน
รายละเอียดและเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 14.1  คุณภาพและประสิทธิภาพของแผนงานในการจัดเตรียมการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น   
ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก าหนดไว้ (คะแนนเต็ม 30 
คะแนน)     
  14.1.1  ความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักและความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  14.1.2  ความชัดเจนของกลยุทธ์ 
  14.1.3  ความมีเหตุผลทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
แผนงาน 

14.2  รายละเอียดของแผนงานในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น ที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการรับฟัง       
ความคิดเห็น (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 14.3  คุณภาพทั่วไปของข้อเสนอ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
          - ความสมบูรณ์ในการจัดล าดับในการน าเสนอ และความละเอียดของเนื้อหาซึ่ง 
ครอบคลุมตามข้อเสนอทางด้านเทคนิค (พิจารณาจากวิธีในการเขียนข้อเสนอทางด้านเทคนิค) 
 14.4  เจ้าหน้าที่ผู้จะด าเนินการ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

                     / 14.4.1 หลักฐาน... 
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  14.4.1  หลักฐานการปฏิบัติงานในอดีต และรูปแบบขององค์กร (5 คะแนน) 
   - ประวัติการท างานของคณะท างานทั้งหมด ประวัติและผลงานที่ผ่านมา 
(Company Profile) 
  14.4.2  คุณสมบัติและความพร้อมของบุคลากร (5 คะแนน) 
   - จ านวนบุคลากรที่มาร่วมงาน ลักษณะการมอบงาน และความรับผิดชอบ 
   - สาขาต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตามกลุ่มสื่อที่ก าหนดไว้  
   - คุณวุฒิ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 14.5  ข้อเสนออ่ืน ๆ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
  14.5.1  ความสามารถในการบริหารแผนงานให้ได้ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับ        
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  14.5.2  มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนงานทั้งก่อนและหลังด าเนินการ 
  14.5.3  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการขอความอนุเคราะห์จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหรือเอกชน 
  14.5.4  มีแผนงานประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยเป็นข้อเสนอที่ไม่คิดมูลค่า (ถ้าม)ี 

14.5.5  ตัวอย่างการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นที่เคยด าเนินการ (ถ้ามี) 
 
15. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ต้ังแตเ่ดือน………… พ.ศ. …… ถึงเดือน……………. พ.ศ. ..…. รวมระยะเวลา …. เดือน 
 
16.  การช าระเงิน 
งวดที่ 1  ร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง 
 เมื่อผู้รับจ้างได้วางแผนการด าเนินงาน/ผลิต/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกันโดยส่งให้
คณะกรรมการประสานและรับมอบงาน  ภายในเวลา 7 วันท าการ  นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว 
งวดที่ 2 ร้อยละ 35 ของวงเงินว่าจ้าง 
 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบเป็นระยะเวลา …. เดือน นับจากวัน    
ลงนามในสัญญาจ้าง  และคณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว 
งวดที่ 3  ร้อยละ 40 ของวงเงินว่าจ้าง 
 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินงานตามแผนงาน และส่งมอบงานส่วนที่เหลือครบถ้วนตามแผนงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบ 
 
 



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การเข้าร่วม Public Scoping และ    
Public Review และส่งผู้แทนเข้าร่วมใน คชก. 

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-01 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 1 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตังิาน กระบวนการรับข้อมลูตา่งๆ เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมการรับฟัง
ความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) และการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่น
ได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ (Public 
Review) และเข้าร่วมประชมุ คชก. เพ่ือพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

2.  ขอบเขต 

 ครอบคลมุถึงกระบวนการเข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) และการเข้า
ร่วมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ (Public Review) และเป็นผู้แทนของกรมโรงงานอตุสาหกรรมใน 
คชก. เพ่ือพิจารณารายงาน EHIA 
 

3.  ค านิยาม 

กรอ.   หมายถึง  กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
คชก.  หมายถึง  คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Public Scoping หมายถึง กระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ

ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
Public Review หมายถึง กระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ

ทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ 

 

 



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การเข้าร่วม Public Scoping และ    
Public Review และส่งผู้แทนเข้าร่วมใน คชก. 

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-01 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 1 
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4.  ระเบียบปฏบิัต ิ 

 4.1 พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วนัท่ี 29 
มีนาคม 2535 
    4.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ  
ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 และประกาศฉบบัท่ี 2 แก้ไขและเพิ่มเตมิ เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 

5.  ขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏบิัตงิาน  

 5.1 การเป็นผู้แทนเข้าร่วมการเข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) และการเข้า
ร่วมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ (Public Review) 
           5.1.1)  เม่ือได้รับหนงัสือแจ้งวา่จะมีการจดัท า Public Scoping และ Public Review          
กรมโรงงานอตุสาหกรรมโดยผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบ มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็น 
ซึง่ผู้แทนอาจเป็นวิศวกรหรือเจ้าพนกังานตรวจโรงงานอตุสาหกรรมรายสาขาท่ีรับผิดชอบอตุสาหกรรมนัน้ๆ 
หรือผู้ อ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสมก็ได้ โดยแจ้งทางโทรศพัท์ แบบตอบรับ หรือหนงัสือแจ้งการเป็นผู้แทนเข้าร่วม 
Public Scoping และ Public Review (DIW-01-F-01) 
           5.1.2)  ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตามข้อ 5.1.1) เตรียมข้อมลูและประเดน็เข้าร่วมเบือ้งต้นโดยศกึษา
จากประเดน็หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ ท่ีผู้ประกอบการสง่ให้หรือจากเว็บไซต์ของส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (www.onep.go.th) หากยงัขาดข้อมลู ความรู้            
ทางวิชาการให้สอบถามหรือจดัประชมุผู้ช านาญการในแตล่ะเร่ือง เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการ    
เพ่ือเตรียมประเดน็ในกรณีท่ีต้องให้ข้อมลูหรือแสดงความคดิเห็น  
           5.1.3)  ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเข้าร่วมและเสนอประเดน็หว่งกงัวลและแนวทางในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ รวมทัง้ชีแ้จงให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องในการรับฟังความคดิเห็นการท า 
Public Scoping และ Public Review และจดัท าสรุปรายงาน ดงัแบบฟอร์มรายงานสรุปความเห็นจากการเข้า
ร่วม Public Scoping และ Public Review (DIW-01-F-02) ซึง่รายงานดงักลา่วจะน าไปใช้ประกอบส าหรับ



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การเข้าร่วม Public Scoping และ    
Public Review และส่งผู้แทนเข้าร่วมใน คชก. 

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-01 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 1 
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ผู้แทน กรอ. ท่ีเข้าร่วมประชมุ คชก. และคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
ในการพิจารณาอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน 
 

 5.2 การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชมุใน คชก.  
   5.2.1) เม่ือได้รับหนงัสือเชิญประชมุจาก สผ. กรมโรงงานอตุสาหกรรมโดยผู้อ านวยการส านกั 

ท่ีรับผิดชอบ จะมอบหมายให้วิศวกรหรือเจ้าพนกังานตรวจโรงงานอตุสาหกรรมรายสาขาท่ีรับผิดชอบ
อตุสาหกรรมนัน้ๆ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชมุ  
 หมายเหต ุ: วิศวกร/จตร. ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะโครงการท่ีเข้าร่วมในการท า Public Scoping และ 
Public Review และเป็นผู้แทนของ คชก. ควรเป็นบคุคลเดียวกนั 
           5.2.2) เม่ือ คชก. ประชมุให้ความเห็นชอบรายงาน EHIA แล้วให้ วิศวกร/จตร. รายงานให้
ผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบและผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคดิเห็นทราบ โดย
ให้รายงานประเดน็ท่ี คชก.มีความหว่งใยเป็นพิเศษไว้ด้วย 

6.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 -   

7.  เอกสารบันทกึ 

ช่ือบันทกึ ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 

หนงัสือแจ้งการเป็นผู้แทน

เข้าร่วม Public Scoping    

และ Public Review   

(DIW-01-F-01) 

    

แบบฟอร์มรายงานสรุป
ความเห็นจากการเข้าร่วม 
Public Scoping และ 
Public Review (DIW-01-
F-02) 
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ท่ี อก …../….       กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
        ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี  
        กรุงเทพมหานคร 10400 
 

เร่ือง  สง่ผู้แทนเข้าร่วม Public Scoping (หรือ Public Review)  
 

เรียน ………………………………………… (หนว่ยงานท่ีสง่หนงัสือเชิญ) 
 

อ้างถึง   หนงัสือท่ี………………………….. ลงวนัท่ี …………………………………………….. 
 

  ตามหนงัสือท่ีอ้างถึง …(หนว่ยงานท่ีสง่หนงัสือเชิญ)… เชิญให้กรมโรงงาน
อตุสาหกรรมสง่ผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมในการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) 
และการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชน
อยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ (Public Review) นัน้ 
 
  กรมโรงงานอตุสาหกรรมพิจารณาแล้ว ขอสง่(ช่ือและต าแหนง่)………………… 
…………………………………..เป็นผู้แทนเข้าร่วมในการประชมุดงักลา่ว 

 
 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 

                …………………………… 
          (...........………………………….) 
 

 

ส านกั……………………… 
โทร. ………………………. 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สรข…………………………………………………………………………………. 
ที่  อก………………………………. วันท่ี …………………………………………………………. 
เร่ือง  โครงการ……………………………………………………………………………………….. 
 
เรียน ผอ.สรข…………………………………….. 
 
 ตามท่ีได้มอบหมายให้เข้าร่วม (  ) Public Scoping (  ) Public Review 
โครงการ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
เม่ือวนัท่ี..…………………… ณ…………………………………………………………………นัน้ 

สรุปประเดน็ท่ีส าคญัจากการประชมุ ดงันี…้……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      …………………………………………. 
        (…………………………………….) 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การแต่งตัง้คณะกรรมการรับฟัง      
ความคิดเหน็ 

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-02 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 1 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตังิาน ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น 

2.  ขอบเขต 

 ครอบคลมุถึงการแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น ได้แก่ การพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการ
รับฟังความคดิเห็น การแสดงความไมมี่สว่นได้เสีย การตรวจสอบคณุสมบตัิการสมคัรเป็นคณะกรรมการรับฟัง
ความคดิเห็น และการแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น  
 

3.  ค านิยาม 

การรับฟังความคดิเห็น หมายถึง การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียของ
หนว่ยงานอนมุตัหิรือหนว่ยงานอนญุาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ปี พ.ศ. 2552 

4.  ระเบียบปฏบิัต ิ 

    4.1  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ   
ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 

5.  ขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏบิัตงิาน  

5.1 เม่ือผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบได้รับหนงัสือเชิญให้เข้าร่วมในการท า Public Scoping และ 
Public Review และได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมแล้ว ให้มีบนัทกึแจ้งผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบใน
ภารกิจการรับฟังความคดิเห็น พิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 2-4 คน โดยผู้อ านวยการส านกัท่ี
รับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคดิเห็น เป็นกรรมการและเลขานกุาร โดยคณะกรรมการอยา่งน้อย 1 ใน 3  
ต้องไมเ่ป็นข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  และให้แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีกรม
โรงงานอตุสาหกรรมปฏิบตังิาน ในฐานะผู้ชว่ยเลขานกุาร 
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5.2 ผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคดิเห็น พิจารณาคณุสมบตัิและบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น ดงันี ้ 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการรับฟังความคิดเหน็ 

1) คุณสมบัตทิั่วไป ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

      (1) มีสญัชาตไิทย 

 (2) มีอายไุมเ่กิน 70 ปีบริบรูณ์ (ในวนัท่ีย่ืนใบสมคัร) 

 (3) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

 (4) เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ                
ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

 (5) ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                 
ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

 (6) ไมเ่ป็นผู้อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการหรือถกูไลอ่อกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 (7) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 

 (8) ไมเ่ป็นผู้ ต้องเคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  

 (9) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

 (10) ไมเ่คยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจในการจดัการหรือมีสว่นได้เสียในนิตบิคุคลซึง่เป็น
ผู้ รับสมัปทาน ผู้ ร่วมทนุ หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกบัโครงการ /กิจการ หรือเจ้าของโครงการ/กิจการท่ีย่ืน
ขออนญุาต หรือคูแ่ขง่ท่ีประกอบธุรกิจในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวนัได้รับ
แตง่ตัง้    
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2) คุณสมบัตเิฉพาะ มีดังต่อไปนี ้

(1) ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานอยา่งน้อย 15 ปี 

      (2) เป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ท่ีจะท าการศกึษารายละเอียดโครงการจนมีความเข้าใจ สามารถชีแ้จงท า
ความเข้าใจกบัประชาชนได้ 

      (3) เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สงูในด้านอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภยั และด้านสขุภาพ ด้านสงัคมศาสตร์ ด้านใดด้าน
หนึง่หรือหลายด้านรวมกนั 

      (4) เป็นผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพการงานทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ียอมรับทัว่ไป  

(5) เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุธรรมและจริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสงัคม  

(6) เป็นผู้ ท่ีสามารถสละเวลาให้กบัการปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งเตม็ท่ี  

3) วิธีการประกาศรับสมัครคณะกรรมการรับฟังความคิดเหน็ 

      (1) หนงัสือเชิญสถาบนัการศกึษา องค์กรอิสระ และสถาบนัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

       (2) เว็บไซต์ของ กรอ. 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรับฟังความคิดเหน็ 

1)  ก าหนดนโยบาย อ านวยการ และประสานงาน เพ่ือให้การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส และถกูต้อง 

2) ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัโครงการหรือกิจการท่ีจดัให้มีการรับฟังความคดิเห็น  

 3)  ก าหนดกระบวนการ วิธีการ สถานท่ีและเวลาในการรับฟังความคดิเห็น โดยค านึ งถึงความสะดวกของ
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย พร้อมทัง้ ประกาศกระบวนการ วิธีการ สถานท่ี วนัท่ีและเวลาในการรับฟังความคดิเห็นให้
ประชาชนทราบ  

 4)  จดัท าแผนและประชาสมัพนัธ์การด าเนินการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน   

 5)  รับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และปิดประกาศเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัโครงการหรือกิจการ ณ ส านกังานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีโครงการหรือ
กิจการนัน้ตัง้อยู ่และบนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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6) ประสานกบัหนว่ยงานหรือผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้ชีแ้จง ให้ข้อมลูหรือเอกสารตอ่คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น 

7) จดัท ารายงานการรับฟังความคดิเห็น และเสนอรายงานการรับฟังความคดิเห็น พร้อมค าชีแ้จงเสนอตอ่     
กรมโรงงานอตุสาหกรรมเพ่ือประกอบการพิจารณาให้อนญุาต  

8) ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

เม่ือได้บคุคลท่ีเหมาะสมแล้ว ให้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตอ่ไป 

5.3  เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายท าแบบฟอร์มแจ้งขอประวตัิและหนงัสือแสดงความไมมี่สว่นได้เสีย 
และหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น  เพ่ือให้มีการลงนามแสดงความไมมี่
สว่นได้เสีย และตรวจสอบคณุสมบตักิารสมคัรเป็นคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น (DIW-01-F-03)  

5.4  ผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคดิเห็น หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย คดัเลือก
คณะกรรมการและด าเนินการตาม 5.2 จนได้กรรมการครบถ้วน และจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้เพ่ือเสนออธิบดีกรม
โรงงานอตุสาหกรรมพิจารณาลงนาม ดงัค าสัง่กรมโรงงานอตุสาหกรรมเร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความ
คดิเห็น (DIW-01-F-04) 

6.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 -  คูมื่อผู้ขออนญุาตประกอบกิจการโรงงานอตุสาหกรรม 

7.  เอกสารบันทกึ 

ช่ือบันทกึ ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 

แบบฟอร์มแจ้งขอประวตัิและ
หนงัสือแสดงความไมมี่สว่นได้
เสีย (DIW-01-F-03) 

    

แบบฟอร์มแตง่ตัง้
คณะกรรมการรับฟัง       
ความคดิเห็น (DIW-01-F-04) 
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ท่ี อก …../….       กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
        ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี  
        กรุงเทพมหานคร 10400 
 

เร่ือง  แจ้งขอประวตัแิละแสดงความไมมี่สว่นได้เสีย 
 

เรียน  ………………………….. 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1) แบบแจ้งประวตั ิ
  2) หนงัสือแสดงความไมมี่สว่นได้เสีย 
  3) สรุปรายละเอียดโครงการ 
 

ด้วยกรมโรงงานอตุสาหกรรมประสงค์จะจดัการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนญุาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน…………………..………...…………
ของ……………...………ตัง้อยู่……..…………………ซึง่เป็นกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่ง
รุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย และได้พิจารณาเห็นวา่ทา่นมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการรับฟัง
ความคดิเห็นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  

กรมโรงงานอตุสาหกรรม จงึเรียนแจ้งเพ่ือขอประวตัขิองทา่นเพิ่มเตมิ  เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการ
ลงนามในเอกสารแสดงความไมมี่สว่นได้เสีย โดยกรอกข้อมลูในเอกสารแจ้งขอประวตัแิละแสดงความไมมี่สว่น
ได้เสีย และสง่ข้อมลูมาท่ี คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น กรมโรงงานอตุสาหกรรม ภายในวนัท่ี……………..  
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 
 

                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 

                            (ลงช่ือ)  
                           (……………………………….) 
               ต าแหนง่………………………………….. 
 
 
 

ส านกั…………………………… 
โทร. ……………………………       
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 เลขท่ี……………. 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งขอประวัตแิละแสดงความไม่มีส่วนได้เสีย 
 

ประวัตส่ิวนตัว 
ช่ือ-นามสกลุ (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................................... 
เชือ้ชาติ………………….สญัชาติ………………………ศาสนา………………………..อาย…ุ……….…..ปี 
ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ได้สะดวก เลขท่ี......... หมูท่ี่........ ถนน.............................. ตรอก/ซอย................................... 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั............................................ 
รหสัไปรษณีย์............................ โทรศพัท์........................................ โทรสาร.......................................... 
e-mail………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประวัตกิารศึกษา 
ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขา……………………………………………………………………..
มหาวิทยาลยั/วิทยาลยั………………………………………………ปีการศกึษา…………………………….. 
ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท สาขา……………………………………………………………………..
มหาวิทยาลยั/วิทยาลยั………………………………………………ปีการศกึษา…………………………….. 
ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก สาขา……………………………………………………………………
มหาวิทยาลยั/วิทยาลยั………………………………………………ปีการศกึษา…………………………….. 
 

ประวัตกิารท างาน 
อาชีพ.................................................................. ต าแหนง่(ถ้ามี) ............................................................ 

� หนว่ยงานราชการ  � ภาคธุรกิจเอกชน   � นกัวิชาการ 

� ประชาชน   � อ่ืน ๆ (กรุณาระบ)ุ.......................................................................................... 
ช่ือหนว่ยงาน(ถ้ามี) ............................................................................................................................... 
ท่ีอยูข่องหนว่ยงาน เลขท่ี......... หมูท่ี่........ ถนน.............................. ตรอก/ซอย........................................ 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั............................................ 
รหสัไปรษณีย์............................ โทรศพัท์........................................ โทรสาร........................................... 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัตกิารท างานในอดีต (กรุณาบรรยายประสบการณ์ท างานของทา่นอยา่งละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ข้อมูลคุณสมบัตเิพื่อประกอบการสมัครเป็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเหน็  
(โปรดให้รายละเอียดคณุสมบตัโิดยแสดงเคร่ืองหมาย  ตามคณุสมบตัด้ิานลา่งนี )้ 

 

   1) คุณสมบัตทิั่วไป  
         □ มีสญัชาตไิทย 

    □ มีอายไุมเ่กิน 70 ปีบริบรูณ์ (ในวนัท่ีย่ืนใบสมคัร) 

  □ ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

   □ เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ           
ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

   □ ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน           
ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

  □ ไมเ่ป็นผู้อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการหรือถกูไลอ่อกจากราชการไว้ก่อน  ตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 
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  □ ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม  

  □ ไมเ่ป็นผู้ ต้องเคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  

  □ ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

□ ไมเ่คยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจในการจดัการหรือมีสว่นได้เสียในนิตบิคุคลซึง่เป็น
ผู้ รับสมัปทาน ผู้ ร่วมทนุ หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกบัโครงการ /กิจการ หรือเจ้าของโครงการ/กิจการท่ีย่ืน
ขออนญุาต หรือคูแ่ขง่ท่ีประกอบธุรกิจในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  ภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวนัได้รับ
แตง่ตัง้    

 

2) คุณสมบัตเิฉพาะ  

□ ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานอยา่งน้อย 15 ปี 

       □ เป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ท่ีจะท าการศกึษารายละเอียดโครงการจนมีความเข้าใจ สามารถชีแ้จง
ท าความเข้าใจกบัประชาชนได้ 

       □ เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สงูในด้านอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภยั ด้านสขุภาพ ด้านสงัคมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึง่
หรือหลายด้านรวมกนั 

       □ เป็นผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพการงานทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ียอมรับทัว่ไป  

□ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุธรรมและจริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

□ เป็นผู้ ท่ีสามารถสละเวลาให้กบัการปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งเตม็ท่ี  

 
ลงนาม....................................................................... 
วนัท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
กรุณาส่งข้อมูลมาท่ี คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น กรมโรงงานอตุสาหกรรม  
เลขท่ี 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ี e-mail : ………………… 

 
 สรุปผลการพจิารณา 

� ผา่น 
� ไมผ่า่น ระบ ุ……………………………………………………………………………………………….. 
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ข้าพเจ้า................................................................... ต าแหนง่........................................................ ............ 
สงักดัหนว่ยงาน........................................ ..................................................................................... ........... 
ขอยืนยนัวา่ ข้าพเจ้า 
 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือ มีสว่นได้เสีย (Conflict of interest) กบัโครงการ/กิจการ หรือเจ้าของโครงการ/
กิจการท่ีย่ืนขออนญุาต ท่ีย่ืนขออนญุาต (โปรดระบช่ืุอองค์กร)......................................... ....... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
ซึง่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ ในครัง้นี ้ทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และ
ไมมี่การผกูพนัไว้ลว่งหน้า            
 

 เป็นผู้ มีสว่นได้เสียกบัโครงการ/กิจการ หรือเจ้าของโครงการ/กิจการท่ีย่ืนขออนญุาต ท่ีย่ืนขออนญุาต 
(โปรดระบช่ืุอองค์กร)........................................ .........………………………………………………….. 

ความไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพที่ยื่นขออนุญาต  ซึ่งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต้องแจ้งยนืยนัต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีดังนี ้ 

(1) ไมเ่คยท างาน หรือ ให้ค าปรึกษา หรือรับทนุสนบัสนนุฯ จากโครงการ/กิจการ หรือเจ้าของโครงการ/กิจการท่ียื่น
ขออนญุาต ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผา่นมา หรือ ที่ได้มีการผกูพนัไว้ลว่งหน้าแล้ว 

(2) ไมม่ีญาต*ิ ท างาน หรือให้ค าปรึกษาแกโ่ครงการ/กิจการ หรือเจ้าของโครงการ/กิจการท่ียื่นขออนญุาต หรือ
คูแ่ขง่ที่ประกอบธุรกิจในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผา่นมาหรือที่ได้มีการ
ผกูพนัไว้ลว่งหน้าแล้ว 

(3)  ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น หรือ ญาต*ิ เป็นผู้ ถือหุ้น หรือ เคยเป็นผู้ ถือหุ้นในโครงการ/กิจการ หรือ
เจ้าของโครงการ/กิจการท่ียื่นขออนญุาต หรือคูแ่ขง่ที่ประกอบธุรกิจในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผา่นมาหรือที่ได้มีการผกูพนัไว้ลว่งหน้าแล้ว 

(4)  ไมม่ีญาต*ิ มีต าแหนง่กรรมการ หรือ เป็นกรรมการ หรือมีการจดัการทางการค้าเก่ียวข้องในโครงการ/กิจการ 
หรือเจ้าของโครงการ/กิจการท่ียื่นขออนญุาต หรือคูแ่ขง่ที่ประกอบธุรกิจในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

หมายเหต ุ ญาต*ิ คือ บพุการี หรือผู้สบืสนัดานไมว่า่ชัน้ใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลกูพี่ลกูน้องนบัได้เพียง
ภายในสามชัน้ หรือเป็นญาติเก่ียวพนัทางการแตง่งานนบัได้เพียงสองชัน้ 
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…………………………………………………………………………ซึง่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็น
คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ ในครัง้นี ้ โดยมีความสมัพนัธ์ (อธิบายความสมัพนัธ์ และชว่งเวลา   
ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ/กิจการ หรือเจ้าของโครงการ/กิจการท่ีย่ืนขออนญุาต ท่ีย่ืนขออนญุาต หรือ          
คูแ่ขง่ท่ีประกอบธุรกิจในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  ) ดงันี ้
................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..........................
................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ..........................
................................... ................................................................................................................... . 
 
โดยหากมีความเก่ียวข้องกบั โครงการ /กิจการ  หรือเจ้าของโครงการ /กิจการท่ีย่ืนขออนญุาต  ท่ีย่ืนขอ
อนญุาต หรือคูแ่ขง่ท่ีประกอบธุรกิจในกลุม่อตุสาหกร รมประเภทเดียวกนั  ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ ข้าพเจ้าจะท าหนงัสือแจ้งให้กรมโรงงานอตุสาหกรรม ทราบโดยทนัที 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่จะไมรั่บสินบนวา่จ้าง  และจะปฏิบตังิานโดยปราศจากผลประโยชน์ทางการค้า  
การเงิน และ ไมอ่ยูภ่ายใต้แรงกดดนัใดๆ ท่ีจ ะมีอิทธิพลตอ่การด าเนินงาน ในบทบาทของคณะกรรมการ
รับฟังความคดิเห็นฯ 

นอกจากนี  ้หากภายหลงั พบวา่ ข้าพเจ้าหรือญาติ * มีความเก่ียวข้องกบั โครงการ /กิจการ หรือเจ้าของ
โครงการ/กิจการท่ีย่ืนขออนญุาต หรือคูแ่ขง่ท่ีประกอบธุรกิจในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัโดยมิได้
แจ้งตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้
แก่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

      
ลงช่ือ .......................................................................  

                                  (…………………………………………………) 
       วนัท่ี ..................../......................../....................  

 
ลงช่ือ ...........................................................  ลงช่ือ ...........................................................  
(…………………………………………………)     (…………………………………………………) 
                        พยาน       พยาน 
 วนัท่ี .............../...................../.....................   วนัท่ี ..................../...................../....................  
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รายละเอียดโครงการ 
โครงการ………………………………………………………………………………….. 

 

 ช่ือผู้ขอ…………………………………………………................................................................... 

 ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………. 

 สถานท่ีตัง้โครงการ เลขท่ี ……………………………………………………………………………….
จงัหวดั……………………….... 

 สาระส าคญัของโครงการ เนือ้ท่ีบริเวณโรงงาน……………….ตารางเมตร ก าลงัเคร่ืองจกัรท่ีจะขอรับ
ใบอนญุาต………………………… แรงม้า จ านวนคนงานทัง้หมด………………….คน/ก าลงั
เคร่ืองจกัรท่ีจะขอรับใบอนญุาตขยายโรงงานครัง้ท่ี…………..เพิ่มขึน้…………….แรงม้า รวมทัง้หมด
เป็น……………….แรงม้า จ านวนคนงานเพิ่มขึน้…………..คน รวมทัง้หมด….คน 

 ชนิดและปริมาณการผลิต……………………………. ปริมาณการผลิต…………………ตนั/ปี 

 ก าหนดระยะเวลาในการเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน ภายในระยะเวลา……………………...วนั 
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ค าสัง่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ท่ี …./…..  
เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย 

 
 

  ด้วยกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะต้องด าเนินการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน
และผู้ มีสว่นได้เสีย กรณีโครงการ……………………………………………………………….ของ 
……………………………ตัง้อยู่……………………...…………………. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัแิละแนวทาง
ในการจดัท ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สขุภาพ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2552  
 

  ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบ
บริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการ
แผน่ดนิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและ        
ผู้ มีสว่นได้เสีย ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. นาย/นาง/นางสาว…………………….. ประธานกรรมการ 
2. นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ 
3. นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ 
4. นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ 
5. นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการดงักลา่ว ด าเนินการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและ   
ผู้ มีสว่นได้เสีย ให้เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย       
ท่ีก าหนดในข้อ 2 ของข้อ ง. ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
ดงักลา่ว  
 
        สัง่ ณ วนัท่ี ………………………….. 
                                                                            ลงช่ือ …………………………………. 
                                                                                   (………………………………….) 
       อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบถึงขัน้ตอน และผู้ รับผิดชอบในการรับผลการพิจารณาเห็นชอบจาก สผ. การรับค าขอและ
ผลการพิจารณาจากจงัหวดัและรายงาน EHIA ฉบบัสมบรูณ์ และการรับค าชีแ้จงจากหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง(ถ้ามี) รวมถึงการด าเนินการก่อนการรับฟังความคดิเห็น และการด าเนินการระหวา่งและหลงัการ    
รับฟังความคดิเห็น 

2.  ขอบเขต 

 ครอบคลมุถึงกระบวนการรับข้อมลูผลการพิจารณาเห็นชอบจาก สผ. การรับค าขอและผลการ
พิจารณาจากจงัหวดัและรายงาน EHIA ฉบบัสมบรูณ์ และการรับค าชีแ้จงจากหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง     
(ถ้ามี) การศกึษารายละเอียดของโครงการ การวางแผนรับฟังความคดิเห็น การเผยแพร่รายละเอียดข้อมลู             
การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น การรับฟังความคดิเห็น การจดัท ารายงานสรุปผลการรับฟัง    
ความคดิเห็นเพ่ือน าเสนอตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เป็นหนว่ยงานอนญุาต  การเผยแพร่ข้อมลูการรับฟัง
ความคดิเห็นในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

3.  ค านิยาม 

วิศวกร หมายถึง วิศวกรของกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
 

จตร. หมายถึง เจ้าพนกังานตรวจโรงงานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

Public Scoping หมายถึง กระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

 

Public Review หมายถึง กระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียในการ
ทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ 

 

การรับฟังความคดิเห็น หมายถึง การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียของ
หนว่ยงานอนมุตัหิรือหนว่ยงานอนญุาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ปี พ.ศ. 2552 
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คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น หมายถึง คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มี
สว่นได้เสียท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม ท าหน้าท่ีในการรับฟังความคดิเห็น       

คณะท างานชว่ยอ านวยการ หมายถึง คณะท างานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่ท าหน้าท่ีชว่ย
อ านวยการให้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นในการจดัเตรียมข้อมลู เผยแพร่รายละเ อียดข้อมลูเก่ียวกบัการ
รับฟังความคดิเห็น ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น ด าเนินการรับฟังความคดิเห็น จดัท ารายงานสรุป 
และเผยแพร่ข้อมลูการรับฟังความคดิเห็น 

ฝ่ายชว่ยอ านวยการ หมายถึง ผู้ รับจ้างด าเนินการรับฟังความคดิเห็นซึง่ท าหน้าท่ีชว่ยอ านวยการให้
คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นในการจดัเตรียมข้อมลู เผยแพร่รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัการรับฟังความ
คดิเห็น ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น ด าเนินการรับฟังความคดิเห็น จดัท ารายงานสรุป และเผยแพร่
ข้อมลูการรับฟังความคดิเห็น  

  

4.  ความรับผิดชอบ 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง ท าหน้าท่ี รับหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบ EHIA จาก สผ. และรับเร่ืองค าขอ
ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน 

ผู้อ านวยการส านกัท่ีรับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคดิเห็น ท าหน้าท่ี เลขานกุารคณะกรรมการรับ
ฟังความคดิเห็น 

วิศวกร/จตร. ท าหน้าท่ี พิจารณาค าขอตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน  พร้อมรวบรวมผลการพิจารณาจาก
จงัหวดัและรายงาน EHIA ฉบบัสมบรูณ์ และค าชีแ้จงจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือสง่ข้อมลูให้กบั
คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นตอ่ไป 

คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น ท าหน้าท่ี ด าเนินการรับฟังความคดิเห็นให้เป็นตามหน้าท่ีตาม
ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม  

คณะท างานชว่ยอ านวยการ ท าหน้าท่ีชว่ยอ านวยการให้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นในการ
จดัเตรียมข้อมลู เผยแพร่รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัการรับฟังความคดิเห็น ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความ
คดิเห็น ด าเนินการรับฟังความคดิเห็น จดัท ารายงานสรุป และเผยแพร่ข้อมลูการรับฟังความคดิเห็น 

ฝ่ายชว่ยอ านวยการ ท าหน้าท่ี ชว่ยอ านวยการให้คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นในการจดัเตรียม
ข้อมลู เผยแพร่รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัการรับฟังความคดิเห็น ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น 
ด าเนินการรับฟังความคดิเห็น จดัท ารายงานสรุป และเผยแพร่ข้อมูลการรับฟังความคดิเห็น 

 

5.  ระเบียบปฏบิัต ิ 

    - 
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6.  ขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏบิัตงิาน  
 
                                                                   เร่ิมต้น/สิน้สดุ                 ด าเนินการ              พิจารณา              จดุเชื่อมโยง               สื่อสาร 

หวัข้อ กระบวนการ 

เจ้
าห
น้า
ที่รั
บเ
รื่อ
ง 

ผู้อ
 าน
วย
กา
รส
 าน
กัฯ

 

ผู้อ
 าน
วย
กา
รส
 าน
กั

รับ
ฟัง
ฯ 

วิศ
วก
ร/จ
ตร

. 

คณ
ะก
รร
มก
าร
รับ
ฟัง
    

คว
าม
คิด
เห
็น 

คณ
ะท
 าง
าน

 
ชว่
ยอ
 าน
วย
กา
ร/ 

ฝ่า
ยช
ว่ย
อ า
นว
ยก
าร
 

เอ
กส
าร
อ้า
งอิ
ง 

   DIW-01-PM-01 
6.1 รับหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบ 

EHIA จาก สผ. และรับเร่ืองค าขอตาม
กฎหมายวา่ด้วยโรงงาน 

  

6.2 มอบหมายผู้ รับผิดชอบเพ่ือพิจารณา  
ค าขอ 
 

  

6.3 ด าเนินการตรวจสอบค าขอ พร้อม
รวบรวมผลการพิจารณาจากจงัหวดั
และรายงาน EHIA ฉบบัสมบรูณ์ และ
ค าชีแ้จงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพ่ือสง่ข้อมลูให้กบัคณะกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็นและเป็นข้อมลูในการ
พิจารณาการอนญุาตตอ่ไป 

 DIW-01-PM-03 

6.4 ประสานกองคลงัเพื่อจดัจ้างฝ่ายชว่ย
อ านวยการคณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็น (ถ้ามี) โดยถ้าไมจ่ดัจ้างต้องมี
การแตง่ตัง้คณะท างาน 

 ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี 
วา่ด้วยการพสัด ุ
DIW-01-PM-01 

6.5 แจ้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนการรับฟังความคิดเห็น 

  

6.6 ด าเนินการการจดัเตรียมข้อมลูและการ
เผยแพร่รายละเอียดโครงการ และการ
ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
 

 DIW-01-WI-03 

6.7 ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น           
การจดัท ารายงานสรุป และเผยแพร่
ข้อมลูการรับฟังความคิดเห็น 

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

DIW-01-PM-01 

DIW-01-PM-03 

DIW-01-PM-01 
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รายละเอียด 

6.1 เจ้าหน้าที่รับเร่ืองรับหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบ EHIA จาก สผ. และรับเร่ืองค าขอตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน 
6.2 ผู้อ านวยการส านกัที่รับผิดชอบ มอบหมาย วิศวกร/จตร. เพ่ือพิจารณาค าขอ 
6.3 วิศวกรหรือ จตร. ตรวจสอบค าขอของเจ้าของโครงการ ในกรณีข้อมลูไมค่รบถ้วนให้ด าเนินการท าหนงัสือขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยงั

อตุสาหกรรมจงัหวดั   พร้อมทัง้รวบรวมผลการพิจารณาจากจงัหวดั และรายงาน EHIA ฉบบัสมบรูณ์ และค าชีแ้จงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(ถ้ามี) เพ่ือสง่ข้อมลูให้กบัคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นตอ่ไป 

6.4 ผู้อ านวยการส านกัที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคิดเห็น ประสานกองคลงัเพื่อพิจารณาจดัจ้างฝ่ายชว่ยอ านวยการของคณะกรรมการ
รับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) เพ่ือให้สอดคล้องกบัขอบเขตข้อเสนอ (TOR) ที่ได้จดัเตรียมไว้ หรือเสนออธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรมแตง่ตัง้
คณะท างานชว่ยอ านวยการ (กรณีไมจ่ดัจ้าง) 

6.5 ผู้อ านวยการส านกัส านกัที่รับผิดชอบในภารกิจการรับฟังความคิดเห็น แจ้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เร่ิมเข้าสูข่ัน้ตอนการรับฟัง
ความคิดเห็น โดยมีระยะเวลาในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไมเ่กิน 45 วนั 

6.6 คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น และคณะท างานชว่ยอ านวยการ หรือฝ่ายชว่ยอ านวยการ ด าเนินการศกึษารายละเอียดโครงการ วางแผน
เพ่ือก าหนดวิธีการ กระบวนการ วนั เวลา และสถานที่ในการรับฟังความคิดเห็น ก าหนดชอ่งทางในการเผยแพร่รายละเอียดข้อมลู การเผยแพร่
รายละเอียดข้อมลูโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม และหนงัสือพิมพ์  การรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น และ
การแจ้งรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 

6.7 คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น และคณะท างานชว่ยอ านวยการของ กรอ. หรือฝ่ายชว่ยอ านวยการ ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นทัง้ในสว่น
ของการประชมุ ทางจดหมาย และทางโทรศพัท์  เพ่ือรวบรวมข้อมลูจากการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือจดัท ารายงานการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียของกรมโรงงานอตุสาหกรรม (DIW-01-F-14) ให้กบัเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมภายใน 15 วนั หลงัจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิน้สดุลง เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูการรับฟังความคิดเห็น ในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 

7.  เอกสารอ้างอิง 

 -  คูมื่อการปฏิบตังิานเร่ือง การด าเนินการก่อนรับฟังความคดิเห็น (DIW-01-WI-03) 
 -  คูมื่อการปฏิบตังิานเร่ือง การด าเนินการระหวา่งและหลงัรับฟังความคดิเห็น (DIW-01-WI-04) 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตังิานวิธีการ ในการด าเนินการก่อนรับฟังความคิดเห็น ได้แก่   
การจดัเตรียมข้อมลูและการเผยแพร่รายละเอียดโครงการ และการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น 

2.  ขอบเขต 

 ครอบคลมุถึงกระบวนการในการด าเนินการก่อนรับฟังความคดิเห็น ได้แก่ การจดัเตรียมข้อมลูและ 
การเผยแพร่รายละเอียดโครงการ และการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น 
 

3.  ค านิยาม 

การรับฟังความคดิเห็น หมายถึง การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัแิละแนวทางใน
การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ปี พ .ศ. 2552 

4.  ระเบียบปฏบิัต ิ 

    4.1  คูมื่อการเข้ามามีสว่นร่วมของประชาชนตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการรับฟัง    
ความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 4.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ    
ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 และประกาศฉบบัท่ี 2 แก้ไขและเพิ่มเตมิ เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 

5.  ขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏบิัติงาน  

5.1 การจัดเตรียมข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ 
 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 
1. เว็บไซต์ คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นจดัเตรียม

รายละเอียดข้อมลูและการรับฟังความคดิเห็น
ของโครงการ และท าการประชาสมัพนัธ์โดย

ประกาศเผยแพร่
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบั
โครงการหรือกิจการก่อนวนั
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 
การประกาศในเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม (www.diw.go.th) ตามแบบ
ข้อมลูเว็บไซต์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วม
การรับฟังความคดิเห็น (DIW-01-F-05) 

รับฟังความคดิเห็นไมน้่อย
กวา่ 15 วนั และมีระยะเวลา
การเปิดรับลงทะเบียนไม่
น้อยกวา่ 5 วนั 

2. พืน้ท่ีด าเนินโครงการ 
(ส านกังานอตุสาหกรรม
จงัหวดั หรือองค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน) 

คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นจดัเตรียม
รายละเอียดข้อมลูและการรับฟังความคดิเห็น
ของโครงการ และท าการประชาสมัพนัธ์โดย
วิธีการปิดประกาศ ณ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีโครงการหรือกิจการตัง้อยู ่หรือ
ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั  

ประกาศเผยแพร่
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบั
โครงการหรือกิจการก่อนวนั
รับฟังความคดิเห็นไมน้่อย
กวา่ 15 วนั และมีระยะเวลา
การเปิดรับลงทะเบียนไม่
น้อยกวา่ 5 วนั 

3. หนงัสือพิมพ์ คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นจดัเตรียม
รายละเอียดข้อมลูและการรับฟังความคดิเห็น
ของโครงการ ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ท่ีมีการอา่น
แพร่หลายทัว่ไป โดยเฉพาะในพืน้ท่ีการ
ก่อสร้างโครงการ และเขตใกล้เคียง ดงั
ตวัอยา่งการประกาศข้อมลูการรับฟังความ
คดิเห็นในหน้าหนงัสือพิมพ์ (DIW-01-F-06) 

- ประกาศเผยแพร่อยา่งน้อย 
3 วนั  
- ประกาศเผยแพร่
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบั
โครงการหรือกิจการก่อนวนั
รับฟังความคดิเห็นไมน้่อย
กวา่ 15 วนั และมีระยะเวลา
การเปิดรับลงทะเบียนไม่
น้อยกวา่ 5 วนั 

 
5.2 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเหน็ 

       5.2.1 คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น ก าหนดให้มีการลงทะเบียนผา่นชอ่งทางตา่งๆ ตามท่ีได้มี
การวางแผน และก าหนดวิธีการและชอ่งทางการเผยแพร่ คณุสมบตั ิบทบาทหน้าท่ี และข้อปฏิบตัใินการเข้า
ร่วมรับฟังความคดิเห็น แก่ผู้ ท่ีต้องการลงทะเบียนทราบในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้
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คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมรับฟังความคิดเหน็  

 1) เป็นผู้ มีสว่นได้เสียโดยตรงกบัโครงการหรือกิจการ ประชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหรือสว่น
ราชการในพืน้ท่ี  

   2) เป็นผู้ ท่ีได้ย่ืนขอลงทะเบียนไว้ และได้รับคดัเลือกเป็นตวัแทนกลุม่ และเป็นผู้ ท่ีได้รับหนงัสือเชิญเข้าร่วม
ประชมุรับฟังความคดิเห็น 

   3) เป็นผู้ รู้และเข้าใจโครงการ/กิจการ หมายถึง ต้องศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัโครงการให้เข้าใจอยา่งถ่ีถ้วน 
 

บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเหน็ 
 1) ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมลูโครงการหรือกิจการ โดยสามารถดขู้อมลูได้จากสถานท่ีท่ีปิดประกาศของ
หนว่ยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ หรือ สถานท่ีด าเนินโครงการ และเม่ือรับรู้โครงการแล้วต้องท าความ
เข้าใจให้ถกูต้องเก่ียวกบัข้อมลูโครงการ 
   2) ก่อนการด าเนินโครงการ ประชาชนสามารถแสดงความคดิเห็นและน าเสนอความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ  
   3) หลงัการรับฟังความคดิเห็นแล้ว ประชาชนมีสิทธิรับรู้การประกาศสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนได้ ณ สถานท่ีปิดประกาศของหนว่ยงาน สถานท่ีด าเนินโครงการ หรือทางเว็บไซต์  
 

ข้อปฏิบัตใินการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการรับฟังความคิดเหน็ 
    1) ใช้เอกสาร “การด าเนินโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้าน
คณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ” ท่ีดาวน์โหลด จากเว็บไซต์เป็นหลกัในการศกึษาและท า
ความเข้าใจในการร่วมฟังความคดิเห็น 
 2) ในการน าเสนอและแลกเปล่ียนความคดิเห็นควรมีเอกสารประกอบ  หรือเอกสารอ้างอิง ท่ีเป็นวิชาการ 
หรือเป็นท่ียอมรับซึง่จะท าให้มีน า้หนกัในการน าเสนอเหตผุลมากขึน้  
 3)  เม่ือเข้าร่วมการประชมุเสนอและแลกเปล่ียนความคดิเห็น นอกจากน าเสนอประเดน็ท่ีต้องการแล้ว ขอให้
พิจารณารับฟังข้อมลูและความเห็นทัง้หมดในการประชมุ 
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ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-03 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 0 
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        5.2.2  การรับลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น สามารถด าเนินการได้ดงันี ้
ช่องทางในการรับลงทะเบียน การด าเนินการ 
1. เว็บไซต์ 1) คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น ท าการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูในการ

ลงทะเบียนก่อนมีการรับสมคัร รับสมคัรผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็นโดย
การกรอกแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางเว็บไซต์  ดงัตวัอยา่ง
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วม   การประชมุรับฟังความคดิเห็น (DIW-
01-F-07) โดยเป็นผู้แทนจากภาคสว่นตา่งๆ ได้แก่ ภาคประชาชน (องค์กร
เอกชน ผู้แทนชมุชน) นกัวิชาการท้องถ่ิน ภาคราชการ ผู้ประกอบการ     
เป็นต้น โดยลงทะเบียนลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนั ก่อนการประชมุ ท่ี 
www.diw.go.th  
2)  กรณีท่ีต้องการน าเสนอและแลกเปล่ียนความเห็นทางวิชาการ ให้แนบ
เอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ สง่ให้ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการฯ ลว่งหน้า
อยา่งน้อย 5 วนัก่อนวนัประชมุ ท่ี www.diw.go.th 

2. ไปรษณีย์ ผู้ ท่ีต้องการสมคัรเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็นสามารถรับแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น ได้ท่ีอตุสาหกรรมจงัหวดั อบต . หรือ
เทศบาล และกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ สง่ไปรษณีย์
มาท่ี คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6  
ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บ  
มมุซอง “แสดงความคดิเห็นโครงการมาตรา 67 ของโรงงาน…”) หรือ
โทรสาร 02-3543390  

 

 5.2.3 ในกรณีท่ีเห็นควรให้มีการเชิญผู้ เข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็นเพิ่มเตมิ คณะกรรมการรับฟัง
ความคดิเห็น จะท าจดหมายเชิญผู้ มีสว่นได้เสียโดยตรง ตามแบบฟอร์มจดหมายเชิญเข้าร่วมการรับฟังความ
คดิเห็น (DIW-01-F-08) 
 5.3  คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น ด าเนินการแจ้งให้ประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย ท่ีได้ลงทะเบียน
ไว้แล้วทราบถึงวนัท่ีจะรับฟังความคดิเห็น ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ ตามแบบฟอร์มประกาศรายช่ือผู้ มี



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การด าเนินการก่อนรับฟังความคิดเหน็ 

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-03 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 0 
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สิทธ์ิเข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็น (DIW-01-F-09) โดยประกาศทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
(www.diw.go.th) และประกาศ ณ ท่ีท าการ อบต. / เทศบาล / อตุสาหกรรมจงัหวดั  
 

6.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-   

7.  เอกสารบันทกึ 

ช่ือบันทกึ ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 
เว็บไซต์ส าหรับการลงทะเบียน  
เข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็น 
(DIW-01-F-05) 

    

การประกาศข้อมลูการรับฟังความ
คดิเห็นในหน้าหนงัสือพิมพ์ (DIW-
01-F-06)  

    

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชมุรับฟังความคดิเห็น 
(DIW-01-F-07) 

    

จดหมายเชิญเข้าร่วมการรับฟัง
ความคดิเห็น (DIW-01-F-08) 

    

แบบฟอร์มประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิ
เข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็น 
(DIW-01-F-09) 
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การประกาศข้อมูลรับฟังความคิดเหน็ 
โครงการ……………………………………………. 

 
ตามท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมได้รับเร่ืองราวการขออนญุาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน…………………
ของ……………………ตัง้อยู ่ณ…………………ซึง่กิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง 
ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย จงึจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย        
กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอสรุปผลการพิจารณาดงันี  ้
ผู้ขออนุญาต  
ประกอบกิจการ  
ข้อมูลอ่ืนๆ - บริเวณโรงงานมีเนือ้ท่ี…………………………………ตารางเมตร  

ก าลงัเคร่ืองจกัร…………แรงม้า  
- จ านวนคนงาน………..คน  
- ประเภทของผลิตภณัฑ์………………ปริมาณการผลิต…………. 
- วตัถดุบิ……………………………………………………………. 

เหตุผลความจ าเป็น และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

กระบวนการรับฟังความคิดเหน็  
วิธีการรับฟังความคิดเหน็  
สถานที่ด าเนินการ  
ขัน้ตอนการด าเนินการ  
ระยะเวลาด าเนินการ เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี………………….. จนถึงวนัท่ี……………………… 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ
ด าเนินการโครงการ 

 

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ  
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ  
 

 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจในการเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็นของโครงการ โปรดยืนยนัการเข้าร่วมทางเว็บไซต์
ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม หรือทางไปรษณีย์ภายในวนัท่ี ………….. ทัง้นีห้ากมีข้อสงสยัหรือต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเตมิ สามารถตดิตอ่ท่ี………………………… โทรศพัท์…………………………………… 
E-mail:…………………………………………………………. Website………………………………….. 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคดิเหน็ เร่ือง 
“โครงการหรือกจิการที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ  
ตามมาตรา 67 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” 

*************************** 

กรุณากรอกข้อมลูอยา่งละเอียดหรือใส่  ใน � เพ่ือประโยชน์ในการตดิตอ่ประสานงานและ     
เตรียมงาน (ถา้ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถว้นอาจท าใหท่้านเสียสิทธิในการลงทะเบียนได้ ) 
 

1. ช่ือโครงการ………………………………………………………………………………………. 
     สถานที่ตัง้โครงการ……………………………………………………………………………... 
 

2. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ-นามสกลุ (นาย / นาง / นางสาว)........................................................................................... 

เลขท่ีบตัรประชาชน ������������� 
ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่สะดวก เลขท่ี.............. หมูท่ี่........ ถนน............................... ตรอก/ซอย.................... 
ต าบล/แขวง................................. อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั............................. 
รหสัไปรษณีย์..............................  โทรศพัท์..................................... โทรสาร.............................. 
โทรศพัท์มือถือ.............................. E-mail .............................................. 
 

3. ข้อมูลการท างาน 
อาชีพ.................................................................. ต าแหนง่(ถ้ามี) ............................................. 

� หนว่ยงานราชการ  � ภาคธุรกิจเอกชน   � นกัวิชาการ 
� ประชาชน   � อ่ืน ๆ (กรุณาระบ)ุ................................................ 
ช่ือหนว่ยงาน(ถ้ามี) .................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน เลขท่ี......... หมูท่ี่........ ถนน................................... ตรอก/ซอย...................... 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั............................... 
รหสัไปรษณีย์............................ โทรศพัท์........................................ โทรสาร.............................. 
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4. ข้อมูลประกอบการแสดงความคิดเหน็ 
4.1 ข้าพเจ้าขอสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเสนอประเดน็ในการแสดงความคดิเห็น ดงันี ้
1) .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
2) .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
3) .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
4) .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
5) .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

4.2 ข้าพเจ้าขอสง่เอกสารข้อมลูเพิ่มเตมิ กลบัมายงัฝ่ายเลขานกุาร คณะกรรมการรับฟังความ
คดิเห็น ตามชอ่งทางตา่ง ๆ ดงันี ้

� E-mail : .............................................. 
� ไปรษณีย์ : คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นโครงการ…………………………………… 
      75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

� น ามาสง่ด้วยตนเองท่ี คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
� โทรสาร : 02-3543390 
 
5. ท่ีอยู่ท่ีท่านต้องการให้คณะกรรมการฯ ตดิต่อกลับไปยังท่าน 
� ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่สะดวก 

� ท่ีท างาน 
 
ลงนาม....................................................................... 
วนัท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ. ………………. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี : รหสัผู้ลงทะเบียน................................... 
วนัท่ี............................................... เวลา.......................น. 
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ท่ี อก …../….             คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น 
                                                                                             กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
              ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี  
              กรุงเทพมหานคร 10400 
 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคดิเห็นโครงการ………………………………….. 
 

เรียน  ………………………….. 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น 
 

 ด้วยกรมโรงงานอตุสาหกรรมไ ด้รับเร่ืองราวการขออนญุาต ประกอบกิจการ /ขยาย
โรงงาน……………………………………..ของ………………………ตัง้อยู ่ณ …………………
ซึง่กิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง รั ฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย    
จงึจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย  
 

 ในการนีค้ณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น เห็นวา่ทา่นเป็นผู้ มีความรู้ท่ีจะสามารถให้ข้อมลู
ท่ีเป็นประโยชน์ จงึใคร่เรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุรับฟังความคดิเห็น  ในวนัท่ี ……………. เวลา 
………… น. ณ ………………  
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดยืนยนัการเข้าร่วมประชมุตามแบบตอบรับท่ีแนบ
มาพร้อมนี ้
 

                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                            (ลงช่ือ)  
                          (……………………………….) 
               ต าแหนง่..ประธานกรรมการรับฟังความคดิเห็น.. 

 
ส านกั…………………………… 
โทร. ……………………………       
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ประกาศคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นโครงการ………………………. 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น 
 
 

  ตามท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมโดยคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นได้มีการจดั
ให้มีการรับฟังความคดิเห็นโครงการ.....……………………ในวนัท่ี…………… ณ……………… 
จากการพิจารณาและตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็นทัง้ทาง
เว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและทางไปรษณีย์ กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอประกาศรายช่ือ
ผู้ มีสิทธ์ิเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น จ านวน….ราย ตามบญัชีท่ีแนบ 
 

  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
        ประกาศ ณ วนัท่ี ………………………….. 
 
 
 
                              (ลงช่ือ)  
                               (……………………………….) 
                ต าแหนง่..ประธานกรรมการรับฟังความคดิเห็น.. 
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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมรับฟังความคิดเหน็ 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การด าเนินการระหว่างและหลัง         
รับฟังความคิดเหน็ 

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-04 หน้าที่ :  
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตังิาน ในการด าเนินการรับฟังความคดิเห็นและการรายงานผล
การรับฟังความคดิเห็น 

2.  ขอบเขต  

 ครอบคลมุถึงกระบวนการรับฟังความคดิเห็น และการรายงานผลการรับฟังความคดิเห็น 
 

3.  ค านิยาม 

การรับฟังความคดิเห็น หมายถึง การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัแิละแนวทางใน
การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ปี พ .ศ. 2552 

4.  ระเบียบปฏบิัต ิ 

       4.1 คูมื่อการเข้ามามีสว่นร่วมของประชาชนตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการรับฟัง    
ความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

5.  ขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏบิัตงิาน  

เพ่ือรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียตอ่โครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัอตุสาหกรรม
ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สขุภาพ ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 
2552 การด าเนินการระหวา่งและหลงัรับฟังความคดิเห็น ต้องมีการด าเนินการโดยให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคดิเห็นพิจารณาแนวทางในการจดัรับฟังความคดิเห็นโดยอาจจะด าเนินการเองในนามคณะท างานชว่ย
อ านวยการ หรือจดัจ้างฝ่ายชว่ยอ านวยการ 

5.1  ในกรณีจดัจ้างฝ่ายชว่ยอ านวยการ ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจะเป็นความรับผิดชอบทัง้หมด
ตามท่ีระบใุน TOR 

5.2  ในกรณีท่ีคณะท างานชว่ยอ านวยการ เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะด าเนินการเบกิ
คา่ใช้จา่ย ดงันี ้
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     - คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ 
     - คา่ลงประกาศหนงัสือพิมพ์ 
     - คา่สถานท่ีในการรับฟังความคดิเห็น 
     - คา่อาหารและอาหารวา่ง 
     - คา่วิทยากรด าเนินการรับฟังความคดิเห็น 
          - คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางของคณะกรรมการ 
     - คา่เอกสารเผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ 
          - คา่จดัท ารายงานการรับฟังความคดิเห็น 
          - คา่เอกสารเผยแพร่ 
          - คา่จดัท ารายละเอียดชีแ้จงการอนญุาต 
          - คา่เบด็เตล็ด    

        5.3 การด าเนินการรับฟังความคดิเห็นในวนัท่ีมีการรับฟังความคดิเห็น 
1)   คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ เปิดให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงทะเบียน ในใบลงทะเบียน ตาม

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม (DIW-01-F-10) ท่ีจดัเตรียมไว้ พร้อมแจกเอกสารประกอบการประชมุ ซึง่
อยา่งน้อยต้องประกอบด้วย ก าหนดการประชมุ รายละเอียดโครงการ ข้อมลูประกอบการพิจารณาการรับฟัง
ความคดิเห็น  

2) คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ เปิดการประชมุ แนะน าคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ 
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การจดัประชมุรับฟังความคดิเห็นและวิธีการแสดงความคดิเห็น รวมทัง้การแสดงความ
คดิเห็นเพิ่มเตมิ ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบ  

3) คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การจดัประชมุรับฟังความคดิเห็น
รายละเอียดของโรงงานท่ีขออนญุาต โดยอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงันี  ้ 

(1) ข้อมลูเบือ้งต้นของสถานประกอบการ ก าลงัผลิต เนือ้ท่ี และสถานท่ีตัง้  
(2) ก าลงัเคร่ืองจกัร จ านวนคนงาน  
(3) ก าหนดระยะเวลาในการเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 
(4) ชนิดและปริมาณการผลิต  
(5) รายงานการประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ:ปัญหามลพิษ มาตรการแก้ไข 
(6) ประเดน็หว่งกงัวล  
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4) คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ ด าเนินการรับฟังความคดิเห็นโดยให้ผู้ เข้าร่วมแสดงความ
คดิเห็นด้วยวาจาตอ่ท่ีประชมุ โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมและดลุยพินิจของกรรมการฯ  
และให้เจ้าหน้าท่ีจดบนัทกึการประชมุ รวมทัง้อดัเทปการประชมุไว้สอบทานด้วย 

5) คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ ชีแ้จงชอ่งทางการแสดงความคดิเห็นเป็นเอกสารเพิ่มเตมิ 
จ านวนไมน้่อยกวา่ 14 วนั และแจ้งวนั เวลาท่ีจะประกาศสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน และการ
ปิดประชมุ 

5.4  หลงัจากมีการรับฟังความคดิเห็นในวนัท่ีรับฟังความคดิเห็นแบบประชมุเสร็จแล้ว คณะกรรมการ
รับฟังความคดิเห็นฯ จะด าเนินการรับฟังความคดิเห็นผา่นชอ่งทางอ่ืนๆ ได้แก่ การรับฟังความคดิเห็น /
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีมีการสง่ข้อมลูผา่นทางไปรษณีย์ ดงัแบบฟอร์มแสดงความคดิเห็น /ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ           
(DIW-01-F-11) และการแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิทางโทรศพัท์ โดยเจ้าหน้าท่ีของกรมโรงงานอตุสาหกรรม   
ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับข้อมลูทางโทรศพัท์ ด าเนินการกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มแสดงความคดิเห็นทาง
โทรศพัท์ (DIW-01-F-12) ไปอีกไมน้่อยกวา่ 14 วนั 
         5.5  เม่ือครบก าหนดท่ีเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิแล้ว คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ 
รวบรวมข้อมลูจากการรับฟังความคดิเห็นแบบประชมุและชอ่งทางอ่ืนๆ เพ่ือจดัท ารายงานผลการรับฟัง    
ความคดิเห็นฯ (DIW-01-F-13) 
         5.6 คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็นฯ เสนอรายงานตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมภายใน 15 วนั      
นบัจากกระบวนการรับฟังความคดิเห็นฯ สิน้สดุลง  และให้เจ้าหน้าท่ีส านกัท่ีรับผิดชอบในภารกิจการรับฟัง
ความคดิเห็น เผยแพร่เอกสารดงักลา่วบนเว็บไซต์ เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาตามคูมื่อขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิาน เร่ืองการพิจารณาการอนญุาต (DIW-01-PM-03) ตอ่ไป 

6.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-  เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็น 
-  ใบส าคญัรับเงิน 
-  ใบเบกิเบีย้เลีย้งและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง 

7.  เอกสารบันทกึ 

ช่ือบันทกึ ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้า
ประชมุ (DIW-01-F-10) 
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ช่ือบันทกึ ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 
แบบฟอร์มแสดงความคดิเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ (DIW-
01-F-11) 

    

แบบฟอร์มแสดงความคดิเห็น
ทางโทรศพัท์ (DIW-01-F-12) 

    

แบบฟอร์มสรุปผลการรับฟัง
ความคดิเห็น (DIW-01-F-13) 

    

 



 

โครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 
โครงการ…………………………………………………………………………….. 
วันท่ี ……………………………………… เวลา ……………………………. 
ณ ……………………………………………………………………………… 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ลายเซ็น 

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.     
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แบบฟอร์มแสดงความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
โครงการ…………………………..……………………………………………………………….. 
วันที่……………………………… เวลา …………….. น. ณ ………………………………….. 

 

ช่ือ-สกลุ ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็น............................................................................................................. 
ต าแหนง่(ถ้าม)ี..............................................ช่ือชมุชน / หนว่ยงาน................................................................. 
ที่อยูท่ี่ติดตอ่สะดวก เลขที…่……หมูท่ี่........ ถนน............................... ตรอก/ซอย............................................. 
ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั............................................... 
รหสัไปรษณีย์................................. โทรศพัท์...................................... โทรสาร............................................... 
E-mail:......................................................................................................................................................... 
 

มีความประสงค์น าเสนอความคิดเห็น\ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ ในเร่ือง 
 

□ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ ความปลอดภยั …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ สขุภาพ …………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ สงัคม  …………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบฟอร์มแสดงความคิดเหน็ทางโทรศัพท์ 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็น....................................................................................................... 
ต าแหน่ง(ถ้าม)ี..............................................ชื่อชุมชน / หน่วยงาน............................................................ 
โทรศัพท์.......................................................วันและเวลาที่แสดงความคิดเห็น……………………………... 
 

โครงการ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

□ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ ความปลอดภยั …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ สขุภาพ …………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ สงัคม  …………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ผู้รับเร่ือง…………………………………………………….. วันที่ ………………………. เวลา …………....... 
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รายงานการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 ตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัแิละแนวทาง
ในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สขุภาพ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 ซึง่กรมโรงงานอตุสาหกรรมโดยคณะกรรมการรับฟังความ
คดิเห็น ได้จดัให้มีการรับฟังความคดิเห็น โครงการ……………………………… ณ วนัท่ี 
………………………... เวลา ………. สรุปได้ดงันี ้ 
 

1. รายช่ือคณะกรรมการ ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
    1.1………………………………………………………………………………………... 
    1.2………………………………………………………………………………………... 
    1.3………………………………………………………………………………………... 
    1.4………………………………………………………………………………………... 
    1.5………………………………………………………………………………………... 
 

2. รายช่ือผู้ประกอบการ ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
    2.1………………………………………………………………………………………... 
    2.2………………………………………………………………………………………... 
    2.3………………………………………………………………………………………... 
    2.4………………………………………………………………………………………... 
    2.5………………………………………………………………………………………... 
 

3. รายช่ือหนว่ยงานราชการ ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
    3.1………………………………………………………………………………………... 
    3.2………………………………………………………………………………………... 
    3.3………………………………………………………………………………………... 
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4. รายช่ือประชาชน ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
    4.1………………………………………………………………………………………... 
    4.2………………………………………………………………………………………... 
    4.3………………………………………………………………………………………... 
    4.4………………………………………………………………………………………... 
    4.5………………………………………………………………………………………... 
 

5. รายช่ือนกัวิชาการ ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
    5.1………………………………………………………………………………………... 
    5.2………………………………………………………………………………………... 
    5.3………………………………………………………………………………………... 
    5.4………………………………………………………………………………………... 
    5.5………………………………………………………………………………………... 
 

6. รายช่ือกลุม่อ่ืนๆ ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
    6.1………………………………………………………………………………………... 
    6.2………………………………………………………………………………………... 
    6.3………………………………………………………………………………………... 
    6.4………………………………………………………………………………………... 
    6.5………………………………………………………………………………………... 
 

2. รายละเอียดการรับฟังความคดิเห็น 
    2.1 กระบวนการรับฟังความคดิเห็น……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 

    2.2 วนั เวลา และสถานท่ีท่ีรับฟังความคดิเห็น…………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
  
 3. จ านวนผู้ เข้าร่วมแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ภายใน 14 วนั หลงัการรับฟังความคดิเห็น 
…………………… คน 
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 4. รายงานสรุปผลการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย 
      4.1 ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
     4.2 ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
     4.3 ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
     4.4 ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 5. ค าชีแ้จงจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
                              (ลงช่ือ) ………………………………………. 
                                  (……………………………….) 
                ต าแหนง่………………………………………... 
 



 

 
 
 
 

 

          

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานเร่ือง : การพจิารณาการอนุญาต 

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-03 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 0 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือก าหนดขัน้ตอนและผู้ รับผิดชอบในกระบวนการพิจารณาการอนญุาต  

2.  ขอบเขต 

 ครอบคลมุถึงกระบวนการการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต การรวบรวมข้อมลูค าขอ        
ผลการรับฟังความคดิเห็น รายงานผล EHIA ฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก สผ. สรุปความเห็นจาก 
คชก. ผลการพิจารณาจากจงัหวดั ค าชีแ้จงจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) ความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากองค์การ
อิสระ รวมทัง้การพิจารณาการอนญุาต และการจดัท าและเผยแพร่ค าชีแ้จงเหตผุลในการตดัสินใจ  

3.  ค านิยาม 

 คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต หมายถึง คณะกรรมการซึง่ท าหน้าท่ีในการพิจารณาการอนญุาต
ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม  

4.  ความรับผิดชอบ 
อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม ท าหน้าท่ี แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต 
คณะกรรมการพิจารณาอนญุาต ท าหน้าท่ี รวบรวมข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณาจากทกุชอ่งทาง 

พิจารณาเร่ือง จดัท ารายงานน าเสนอ และเผยแพร่ผลการพิจารณาการอนญุาตตอ่สาธารณะ 

5.  ระเบียบปฏบิัต ิ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

          

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานเร่ือง : การพจิารณาการอนุญาต 

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-PM-03 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 0 
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6.  ขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏบิัตงิาน  

 
                                                          เร่ิมต้น/สิน้สดุ                 ด าเนินการ                 พิจารณา            จดุเชื่อมโยง                สื่อสาร 

หวัข้อ กระบวนการ 

คณ
ะก
รร
มก
าร
พิจ
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ณ
า 

กา
รอ
นญุ
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น

อตุ
สา
หก
รร
ม 
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นญุ
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เอ
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าร
อ้า
งอิ
ง 

 
 

   

6.1 แตง่ตัง้กรรมการพิจารณาการอนญุาต  DIW-01-WI-05 
DIW-01-F-14 

6.2 รวบรวมข้อมลูจากทกุชอ่งทาง   
6.3 พิจารณาอนญุาตและจดัท ารายงานสรุปผลการวินิจฉัย 

พร้อมจดัท าใบอนญุาตเพื่อให้ผู้อนญุาตลงนาม 
 DIW-01-WI-05 

DIW-01-F-15 
6.4 ลงนามการอนญุาต/ไมอ่นญุาต พร้อมเผยแพร่ผล    

การพิจารณาการอนญุาตตอ่สาธารณะ 
 DIW-01-WI-05 

 

รายละเอียด 

6.1 หลงัจากที่มีการเตรียมความพร้อมของข้อมลู ตาม DIW-01-PM-01 และได้รับสรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ตาม DIW-01-PM-02 แล้ว 
กรมโรงงานอตุสาหกรรมโดยอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรมแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาตตามหนงัสือแตง่ตัง้ (DIW-01-F-14)  

6.2 คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต รวบรวมข้อมลูจากทกุชอ่งทาง ได้แก่ เร่ืองราวการพิจารณาอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน สรุปผลการ
เข้าร่วมการท า Public Scoping และ Public Review  สรุปความคิดเห็นของ คชก. จาก สผ. และสรุปความเห็นจากองค์การอิสระ รายงาน EHIA 
ฉบบัสมบรูณ์จากผู้แทน กรอ. ใน คชก. ค าชีแ้จงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

6.3 คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต จะพิจารณาการอนญุาตและจดัท ารายงานสรุปผลการวินิจฉัย/เอกสารการอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต พร้อมค า
ชีแ้จงเหตผุล (DIW-01-F-15) 

6.4 ผู้อนญุาตพิจารณาลงนามในใบอนญุาต หรือค าสัง่ไมอ่นญุาต พร้อมจดัสง่สรุปผลการพิจารณาการอนญุาต พร้อมค าชีแ้จงเหตผุล และเผยแพร่ผล
การพิจารณาการอนญุาตตอ่สาธารณะ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 

7.  เอกสารอ้างอิง 

 -  คูมื่อการปฏิบตังิานเร่ือง การพิจารณาการอนญุาต (DIW-01-WI-05) 

DIW-01-PM-01 DIW-01-PM-02 



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การพจิารณาการอนุญาต       

ส านัก/กลุ่ม :  
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบตังิาน ในการแตง่ตัง้กรรมการพิจารณาการอนญุาต กระบวนการ
พิจารณาการอนญุาต จดัท าและเผยแพร่ค าชีแ้จงเหตผุลในการตดัสินใจ 

2.  ขอบเขต 

 ครอบคลมุถึงกระบวนการแตง่ตัง้กรรมการพิจารณาการอนญุาต กระบวนการพิจารณาการอนญุาต 
จดัท าและเผยแพร่ค าชีแ้จงเหตผุลในการตดัสินใจ 
 

3.  ค านิยาม 

คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต หมายถึง คณะกรรมการซึง่ท าหน้าท่ีในการพิจารณาอนญุาต    
ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม  

ผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เช่ียวชาญ หมายถึง บคุลากรของกรมโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการท่ีขออนญุาต 

4.  ระเบียบปฏบิัต ิ 

    4.1  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอา จ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ  
ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 

5.  ขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏบิัตงิาน  

5.1 หลงัจากสง่เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม Public Scoping และ Public Review และสรุปผลการเข้าร่วม จะ มี
การเตรียมความพร้อมของข้อมลูท่ีได้จากชอ่งทางตา่งๆ ตาม DIW-01-PM-01 และได้รับสรุปรายงานผลการรับ
ฟังความคดิเห็น พร้อมทัง้ผลการพิจารณาอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน ตาม DIW-01-PM-02 แล้ว   
กรมโรงงาน อตุสาหกรรม จะ แตง่ตัง้ บคุลากรของกรมฯ จ านวนหนึง่ เพื่อเป็น คณะกรรมกา รพิจารณาการ
อนญุาต โดยให้มีองค์ประกอบและบทบาทหน้าท่ี ดงันี ้

 
 



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การพจิารณาการอนุญาต       

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-05 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 0 
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      1) องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต ประกอบด้วย  
 ผู้อนญุาต ประธานกรรมการ 

ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ            กรรมการ 
ผู้อ านวยการสว่นส านกัโรงงานอตุสาหกรรมรายสาขาท่ี เก่ียวข้องกบักิ จการท่ีขออนญุาต

                  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าท่ีส านกัโรงงานอตุสาหกรรมรายสาขาท่ีรับผิดชอบโครงการ  

        ผู้ชว่ยเลขานกุาร  
หมายเหตุ: ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ อาจมีมากกวา่ 1 คนได้ ตามความเหมาะสม  และ    

ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการผู้ช านาญการ ควรเป็นหนึง่ในคณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต 
ตามแบบฟอร์มการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาอนญุาต (DIW-01-F-14) 

2) อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต 
     2.1)  ศกึษารายละเอียด รวบรวมความคดิเห็นเก่ียวกบัโครงการหรือกิจการท่ีจดัให้มีการรับฟัง

ความคดิเห็น จากประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย คณะกรรมการผู้ช านาญการ และองค์การอิสระ รายงานผลของ
คณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น 

     2.2)  ประสานกบัหนว่ยงานหรือผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้ชีแ้จง ให้ข้อมลูหรือเอกสารตอ่
คณะกรรมการพิจารณา 

     2.3)  แตง่ตัง้คณะท างาน เพ่ือปฏิบตังิานตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการอนญุาตมอบหมาย
ตามความจ าเป็น 

     2.4)  พิจารณาการอนญุาต และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ พร้อมจดัท าค าชีแ้จง
พร้อมเหตผุลในการตดัสินใจโครงการ เพ่ือประกอบการอนญุาตและเผยแพร่ตอ่สาธารณชนผา่นทางเว็บไซต์
ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

     2.5)  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.2 คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต และพิจารณาประเดน็ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจาก 

       1)  ผลการพิจารณาการขออนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน  
       2)  ผลการเข้าร่วมการท า Public Scoping และ Public Review  
       3)  ผลการรับฟังความคดิเห็นของคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น 
       4)  รายงาน EHIA พร้อมสรุปความคดิเห็นของ คชก.   



 

 
 
 
 

 

          

คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ือง : การพจิารณาการอนุญาต       

ส านัก/กลุ่ม :  

หมายเลขเอกสาร : DIW-01-WI-05 หน้าที่ :  

วันท่ีเร่ิมใช้ :  แก้ไขครัง้ท่ี : 0 
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       5)  สรุปความคดิเห็นจากองค์การอิสระ  
       6)  ความเห็นของหนว่ยงานอ่ืน (ถ้ามี) 
5.3 คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต จะพิจารณาการอนญุาต พร้อมบทสรุปผลการพิจารณาการ

อนญุาต และค าชีแ้จงเหตผุล ตามค าชีแ้จงการพิจารณาการอนญุาต (DIW-01-F-15) 
       1)  จดัท าเอกสารการอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต แล้วแตก่รณี 
       2)  รายงานผลการด าเนินการตอ่อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม ในกรณีประธานกรรมการไมใ่ ช่

อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
5.4 คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต จดัสง่สรุปผลการพิจารณาการอนญุาต พร้อมค าชีแ้จงเหตผุล 

ให้กบัเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมท่ีรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร่ผลการพิจารณาการอนญุาตตอ่สาธารณะ 
โดยเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม หรือเผยแพร่ ณ ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั และ
องค์การบริหารสว่นท้องถ่ินตอ่ไป ตามแบบฟอร์มการประกาศผลการพิจารณาอนญุาต (DIW-01-F-16) 

 

6.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาต 
-  รายงานการรับฟังความคดิเห็นจากคณะกรรมการรับฟังความคดิเห็น 
-  หนงัสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ประกอบการ 
-  ร่างใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
-  หนงัสือแจ้งผู้ประกอบการ 
 

7.  เอกสารบันทกึ 

ช่ือบันทกึ ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 
แบบฟอร์มการแตง่ตัง้
คณะกรรมการพิจารณา       
การอนญุาต (DIW-01-F-14) 

    

ค าชีแ้จงการพิจารณา          
การอนญุาต (DIW-01-F-15) 

    

แบบฟอร์มการประกาศผลการ
พิจารณาอนญุาต (DIW-01-F-16) 
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ค าสัง่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ท่ี …./…..  
เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาตโรงงาน 

 
 

  ด้วยกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะต้องด าเนินการพิจารณาการอนญุาต กรณี
โครงการ………………….…………….…ของ…………………………………………………..
ตัง้อยู่………………………………………………… ให้เป็นตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัแิละแนวทาง
ในการจดัท ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สขุภาพ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตัสิ าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ท่ีสว่นราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2553      
ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 และประกาศ ฉบบัท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเตมิ ลงวนัท่ี 19 พฤษจิกายน 2553 
 

  ฉะนัน้ เพ่ือให้การพิจารณาการอนญุาตดงักลา่วเป็นไปด้วยความถกูต้องตาม
กฎหมาย และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมดงักลา่ว อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไข
เพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 จงึแตง่ตัง้
คณะกรรมการพิจารณาการอนญุาตโรงงาน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. องค์ประกอบ 
1.1 นาย/นาง/นางสาว…………………….. ประธานกรรมการ 
 ต าแหนง่………………………………. 
1.2 นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ 
 ต าแหนง่………………………………. 
1.3 นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ 
 ต าแหนง่………………………………. 
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1.4 นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการ 
 ต าแหนง่………………………………. 
1.5 นาย/นาง/นางสาว…………………….. กรรมการและเลขานกุาร 
 ต าแหนง่……………………………….. 
1.6 นาย/นาง/นางสาว…………………….. ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 ต าแหนง่……………………………….. 
 

2. อ านาจหน้าท่ี 
2.1 ศกึษา รวบรวมความเห็น พิจารณาการอนญุาต และจดัท าค าชีแ้จงและ

เหตผุลในการตดัสินใจเสนออธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม และเผยแพร่ตอ่สาธารณชนและ
เว็บไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2.2 ประสานหนว่ยงานหรือผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูหรือเอกสารท่ี
จ าเป็นตอ่การพิจารณาอนญุาต 

2.3 ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรมมอบหมาย 
 

  ทัง้นีต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 
        สัง่ ณ วนัท่ี ………………………….. 
 
 
                                                                            ลงช่ือ …………………………………. 
                                                                                   (………………………………….) 
       อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 
 
 
 

 



 81 

ค ำชีแ้จงกำรพจิำรณำกำรอนุญำต 
โครงกำร………………………………………………………………………………….. 

 

ตามท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมได้พิจารณาเร่ืองราวการขออนญุาต
โครงการ…………………………ของ……………………ตัง้อยู่…………………ซึง่โครงการ
ดงักลา่วนีเ้ป็นโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้าน
คณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทยแล้ว มีผลการพิจารณา………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 

กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอชีแ้จงเหตผุลการพิจารณาดงัตอ่ไปนี  ้
 

1.    (  ) ไมเ่ป็น (  ) เป็น      โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตัสิ าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สขุภาพ ท่ีสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 ล าดบัท่ี ………………. หรือตามค า
วินิจฉยัของคณะอนกุรรมการวินิจฉยัข้อร้องเรียนส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สขุภาพ ดงันี ้…………………………… 

 

2.   สาระส าคญัของโครงการท่ีพิจารณา ได้แก่ การประกอบกิจการ ท่ีตัง้ วตัถดุบิ ผลิตภณัฑ์        
ผลพลอยได้ เงินทนุ คนงาน เคร่ืองจกัร ประเดน็ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาต ิความปลอดภยั และสขุภาพ มาตรการลดผลกระทบ การป้องกนัและแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ความเห็นของ คชก. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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4. ข้อมลูจากความคดิเห็นของผู้ มีสว่นได้เสีย 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

5. ข้อมลูจากความคดิเห็นขององค์การอิสระ  
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

6. สรุปผลการพิจารณา 

□ ไมอ่นญุาต เพราะ …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

□ อนญุาต เพราะ ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
โดยให้มีการก าหนดเง่ือนไขในใบอนญุาต จ านวน …. ข้อ ดงันี ้………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

…….…………………….. ประธานกรรมการ   
(…………………………) 
 

………………………… กรรมการ ………………………… กรรมการ 
(………………………..)   (……………………..…) 
 

………………………… กรรมการ ………………………… กรรมการและเลขานกุาร 
(………………………..)   (………………………..) 
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ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ท่ี …./…..  
เร่ือง ผลการพิจารณาอนญุาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน………………… 

 
 

  ตามท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมได้รับเร่ืองราวการขออนญุาตประกอบกิจการ/
ขยายโรงงาน…………………ของ…………………………ตัง้อยู่…………………ซึง่เป็นกิจการ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสขุภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ซึง่ได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 
 

  บดันีก้รมโรงงานอตุสาหกรรมได้พิจารณาแล้ว เห็นควร อนญุาต / ไมอ่นญุาต 
รายละเอียดตามสรุปผลการพิจารณาท่ีแนบ 

 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ประกาศ ณ วนัท่ี ………………………. 
 
                              (ลงช่ือ)  
                               (……………………………….) 
                                อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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เอกสารประกอบในการย่ืนค าขอประกอบด้วย 

1. ค าขอ (รง.3) และเอกสารประกอบค าขอ  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน (กรณีผู้ขออนญุาตเป็นบคุคลธรรมดา) 
3. ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล       

ที่ระบช่ืุอผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล        
ที่ตัง้ส านกังาน  วตัถปุระสงค์ของนิติบคุคล  (กรณี   
ผู้ขออนญุาตเป็นนิติบคุคล)  

4. แผนผงัแสดงสิง่ปลกูสร้างภายในบริเวณโรงงาน
ขนาดเหมาะสมและถกูต้องตามมาตราสว่น 

5. แผนผงัแสดงการติดตัง้เคร่ืองจกัรขนาดเหมาะสม
และถกูต้องตามมาตราสว่น พร้อมด้วยรายละเอียด  
โดยมีค ารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวก รรม
ควบคมุหรือบคุคลอื่นท่ีกระทรวงอตุสาหกรรม
ก าหนด 

6. แบบแปลน  แผนผงัหรือค าอธิบายโดยละเอียด
แสดงวิธีการป้องกนัเหตเุดือดร้อนร าคาญ         
ความเสยีหาย อนัตราย  การควบคมุการปลอ่ยของ
เสยี มลพิษหรือสิง่ใดๆ  ที่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม
ซึง่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงาน  

7. รายง านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ  ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8. เอกสารอื่นๆ ตามที่พนกังานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี        
กรุงเทพฯ 10400 

หากมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามไดท่ี้ 

โทรศพัท ์02-202-4000 หรือ www.diw.go.th  

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือผู้ขออนุญาต
ประกอบการกิจการโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

เพื่อประกอบการพจิารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานในความ

รับผดิชอบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามมาตรา 67 วรรคสอง  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2550
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 ตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของ รัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย  “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ัง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแ ต่จะได้ศกึษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเหน็ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน 
รวมท้ังได้ให้องค์การอิสระ  ซึง่ประกอบด้วยผู้แทน
องค์การเอกชนด้านทรัพยากรธรรมชาตหิรือด้าน
สุขภาพ ให้ความเหน็ประกอ บก่อนมีการด าเนินการ
ดังกล่าว”  กรมโรงงานอตุสาหกรรมในฐานะของหน่วยงาน
อนญุาตการประกอบกิจการโรงงาน จงึได้ปรับปรุง
กระบวนการพิจารณาอนญุาตส าหรับโรงงานท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรงดงักล่าว โดยจดัให้มี
กระบวนการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผู้ มีส่วนได้
เสียและน าผลจากการรับฟังความคดิเหน็พร้อมความเหน็
จากองค์การอิสระ ในกระบวนการพิจารณาการอนญุาต และ
จะได้เผยแพร่ผลการพิจารณาพร้อมเหตผุล ในการนีก้รม
โรงงานอตุสาหกรรมจงึได้จดัท าคูมื่อผู้ขออนญุาตขึน้มา
เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ชมุชนอย่างรุนแรงฯ ได้รับทราบและด าเนินการในการขอ
อนญุาตได้อย่างถกูต้อง 
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1. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ ระเบียบ
ปฏิบตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคร าะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรงทัง้ทางด้าน
คณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ลง
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 วางแนวทางให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรงฯ 
จดัให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนและ
ผู้ มีส่วนได้เสีย ดงันัน้เม่ือผู้ประกอบกิจการโรงงานฯ จดัให้
มีการรับฟังความคดิเหน็ทัง้ในขัน้ก าหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
(Public Scoping) และในขัน้ทบทวนร่างรายงาน ให้แจ้ง 
วนั เวลา และสถานท่ี ใน การรับฟังความคดิเหน็ตอ่กรม
โรงงานอตุสาหกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

2. การย่ืนค าขออนญุาตและเอกสารประกอบค าขออนญุาต 
จะด าเนินการเช่นเดียวกบัการขออนญุาตส าหรับโรงงาน
ทัว่ไป เพียงแตผู่้ขออนญุาตต้องจดัส่งรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบบัท่ี ผ่านความเหน็ชอบ
ของคณะก รรมการผู้ช านาญการ พิจารณารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

3. ในการจดัการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนและ  ผู้ มี
ส่วนได้เสียของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ผู้ขออนญุาต
สามารถเข้าร่วมในกระบวนการดงักล่าวได้ 

การขออนุญาตประกอบกจิการโรงงาน แนวปฏบัิตขิองผู้ขออนุญาต 
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การแสดงความคิดเหน็ 

ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น มี 2 วิธี ดงันี ้
1. การแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาต่ อที่ประชมุ 

ให้เวลาตามความเหมาะสม 
2. การแสดงความคิดเห็นเป็นเอกสาร โดยเขียน

ลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ให้  และสง่ทาง
ไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือทางระบบ
เครือขา่ยสารสนเทศ(เว็บไซต์) หรือด้วยวิธีการ
อื่นๆ 

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมรับฟังความคิดเหน็
ของประชาชน 
 

1. เพิ่มคณุภาพในการตดัสนิใจ ช่วยให้เกิดการ
พิจารณาทางเลอืกใหม ่ท าให้การตดัสนิใจ
รอบคอบขึน้ 

2. ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ  
และกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทาง
ปฏิบตัิ 

3. ลดการเผชิญหน้าและความขดัแย้งที่รุนแรง 
4. ป้องกนัการบริหารการจดัการท่ีไมโ่ปร่งใส 
5. สร้างให้ภาครัฐเกิดความตระหนกัในการ

ตอบสนองตอ่ความกงัวลของประชาชน 
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คู่มือการเข้าร่วมการรับฟัง
ความคิดเหน็ส าหรับ 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 
เพื่อประกอบการพจิารณาอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานในความ
รับผดิชอบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตามมาตรา 67 วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พ.ศ. 2550
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 ภายใต้บทบญัญตัขิอง รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย มาตรา 67 วรรคสอง  “การด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ      จะกระท ามิได้ เว้น
แต่จะได้ศกึษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ
จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียก่อน ” ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิ ธีการ ระเบียบปฏิบตัิ
และแนวทางในการจดัท ารายงาน การวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ลงวนัท่ี 29 
ธนัวาคม พ .ศ.2552 ทัง้นี ้ตามเอกสารท้ายประกาศฉบั บนี ้
ข้อ ง . ได้ก าหนดกระบวนการรับฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนมุตั ิอนญุาต 
เช่น การแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชน การประกาศและการให้ประชาชนและผู้ มีส่วนได้
เสียมาลงทะเบียนไว้กบักรรมการ และการแจ้งให้ประชาชน
และผู้ มีส่วนได้เสียท่ีมาลงทะเบียนทราบถงึก าหนดการรับฟัง
ความคดิเหน็ เป็นต้น 
 
 
 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม จงึได้จดัท าคูมื่อการเข้า
ร่วมการรับฟังความคดิเหน็ส าหรับประชาชนและผู้ มีส่วนได้
เสียดงักล่าว โดยสงัเขป ดงันี ้
 

 

 

1. กรมโรงงานอตุสาหกรรมจะแตง่ตัง้คณะกรรมการรับฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือ
ด าเนินการรับฟังความคดิเหน็ตอ่โครงการฯ 

2. คณะกรรมการจะลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อย 1 ฉบบัเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 วนั เพ่ือให้ประชาชน
และผู้ มีส่วนได้เสียท่ีประสงคจ์ะเสนอความคดิเหน็มา
ลงทะเบียนตอ่คณะกรรมการฯ ก่อนวนัท่ีรับฟังความ
คดิเหน็ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนั และเปิดลงทะเบียน
ไม่น้อยกวา่ 5 วนั 

3. คณะกรรมการฯ ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ณ 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีตัง้โรงงาน และเวบ็ไซต์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
ทัง้นี ้จะด าเนินการปิดประกาศล่วงหน้าก่อนเร่ิม
กระบวนการรับฟังความคดิเหน็ไม่น้อยกวา่ 15 วนั 

4. คณะกรรมการฯ แจ้งให้ประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีได้
ลงทะเบียนไว้ทราบถงึวนัท่ีจะรับฟังความคดิเหน็ไม่น้อย
กวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ ผ่านเวบ็ไซตข์องกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม (http://www.diw.go.th)  และประกาศ ณ ท่ี
ท าการ อบต./เทศบาล/ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั  
ทัง้นี ้มีระยะเวลารับฟังความคดิเหน็ ไม่น้อยกวา่ 15 วนั 

5. ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถศกึษาข้อมูโครงการ 
และลงทะเบียนเข้าร่วมการรับฟังความคดิเหน็ได้ท่ี 

คณะกรรมการรับฟังความคดิเหน็ กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม เลขท่ี 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวง ทุง่พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0 2202 4143 
โทรสาร 0 2354 3114 หรือ ท่ีเวบ็ไซต ์
http://www.diw.go.th ทัง้นี ้ในการเข้าร่วมรับฟังความ
คดิเหน็  ประชาชน และผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเข้าร่วม
การรับฟังความคดิเหน็ในวนัประชมุ และสามารถแสดง
ความคดิเหน็เพิ่มเตมิทางไปรษณีย์และทางโทรศพัท์ 

6. กรมโรงงานอตุสาหกรรม จะน าความเหน็ท่ีได้รับ พร้อม
ทัง้ค าชีแ้จงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าสู่กระบวนการ
ตดัสินใจ พร้อมทัง้ให้ค าชีแ้จงเหตผุลในการตดัสินใจ 

ผู้เข้าร่วมเวทรัีบฟังความคดิเหน็ 

1) ให้ความส าคญักบัประชาชนในท้องที่ท่ีตัง้โรงงาน และผู้ มี
ส่วนได้เสียโดยตรงกบัโครงการหรือกิจการ    เป็นล าดบัต้น 
2) เป็นผู้ ท่ีได้ย่ืนขอลงทะเบียนไว้ และได้รับคดัเลือกเป็น
ตวัแทนกลุ่ม และเป็นผู้ ท่ีได้รับหนงัสือเชิญเข้าร่วมประชมุรับ
ฟังความคดิเหน็ 
3) เป็นผู้ รู้และเข้าใจเก่ียวกบัโครงการ/กิจการท่ีด าเนินการ  

วิธีการลงทะเบียน 

 ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถ ศกึษาข้อมลู
โครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมการรับฟังความคดิเหน็ได้ท่ี  
คณะกรรมการรับฟังความคิดเหน็  กรมโรงงาน
อุตสาหกรร ม เลขท่ี  75/6 ถนนพระราม ท่ี 6 แขวง       ทุง่
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์   
0 2202 4143 โทรสาร 0 2354 3114 หรือ ท่ีเว็ บไซต์ 
http://www.diw.go.th  

การรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน    
และผู้มีส่วนได้เสีย 



 
 
 

ภาคผนวก 
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.......................................  

 

ส่วนที่ ๑๒  
สิทธิชุมชน 

 

 

มาตรา ๖๖  บคุคลซึง่รวมกนัเป็นชมุชน ชมุชนท้องถ่ิน หรือชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมิ 
ยอ่มมีสิทธิอนรัุกษ์หรือฟืน้ฟจูารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ศลิปวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ินและ
ของชาติ และมีสว่นร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยืน  

 

มาตรา ๖๗  สิทธิของบคุคลท่ีจะมีสว่นร่วมกบัรัฐและชมุชนในการอนรัุกษ์  
บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ  และใน
การคุ้มครอง สง่เสริม และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยูไ่ด้อยา่งปกตแิละตอ่เน่ือง
ในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั  สวสัดภิาพ หรือคณุภาพชีวิตของตน 
ยอ่มได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง
ทัง้ทางด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ  จะกระท ามิได้ เว้นแตจ่ะได้
ศกึษาและประเมินผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน และจดัให้
มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียก่อน รวมทัง้ได้ให้องค์การอิสระ
ซึง่ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ และผู้แทนสถาบนัอดุมศกึษาท่ี
จดัการการศกึษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาตหิรือด้านสขุภาพ  ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดงักลา่ว 

สิทธิของชมุชนท่ีจะฟ้องหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสว่น
ท้องถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิตบิคุคล เพ่ือให้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามบทบญัญตันีิ  ้ยอ่มได้รับ
ความคุ้มครอง 

 

.....................................................  
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด 

ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

 

 

โดยที่การจัดทํารายงานและการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ

โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงมีลักษณะเฉพาะแตกตางจาก 

การพิจารณารายงานในโครงการหรือกิจการทั่ว ๆ  ไป  และเพื่อใหมีการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

ใหเปนไปโดยครบถวนตามแนวทางของมาตรา   ๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบ

ปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ 

หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง   ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ โครงการหรือกิจการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน

ไดเสีย  รวมทั้งใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่กําหนดในทายประกาศนี้  ดังนี้ 

  ๑.๑ โครงการหรือกิจการใดซึ่ งมีการประกาศหรือกําหนดตามกฎหมายนี้ 

หรือกฎหมายอื่นใหเปนโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ   
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  ๑.๒ โครงการหรือกิจการใดซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขอรองเรียนสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงต้ัง  วินิจฉัยภายใน  ๓๐  วัน
หลังจากไดรับขอรองเรียน  วาโครงการหรือกิจการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

ขอ ๒ ผูที่จัดทํารายงานตามประกาศนี้จะตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดข้ึนทะเบียนไวแลวกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  หากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว  มีกฎหมายอื่นบัญญัติเกี่ยวกับการไดรับอนุญาตไวและมีกระบวนการที่จะใหผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวไวแลว  ผูมีสิทธิจัดทํารายงานจะตองไดรับอนุญาตตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายนั้น ๆ  ดวย 

ขอ ๓ เมื่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดรับรายงาน
จากผูที่จัดทํารายงานตามขอ  ๒  แลว  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการ 
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เพื่อพิจารณาตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๔๙   
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตอไป 

ขอ ๔ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เห็นชอบกับรายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว   ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ  ฯ   
ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น  หรือหนวยงานของรัฐผูอนุญาต
โครงการเพื่อใหหนวยงานดังกลาวจัดใหมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย  ทั้งนี้  ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได เสียที่กําหนด 
ตามเอกสารทายประกาศ 

ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ   ไดใหความเห็นชอบรายงานการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพแลว  ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงรายงานฉบับที่ไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  พรอมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ  และสรุปสาระสําคัญของมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบ  กอนมีการดําเนินการหรือการอนุญาต
ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
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ขอ ๖ ในกรณีที่เปนโครงการหรือกิจการตามขอ  ๑  ซ่ึงเปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการรวมกับเอกชนซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ ฯ  ความเห็นขององคการอิสระ  และรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผูมีสวนไดเสียของหนวยงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  เพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 

ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



เอกสารทายประกาศ 

ก.  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ  ประกอบดวย 

 

       ๑.  สาระสําคัญ 
 ๑.๑  รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
 ๑.๑.๑ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ พรอมกิจกรรมที่เก่ียวของ  
 ๑.๑.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการโดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ  
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการตามมาตรา
สวน  ๑ : ๕๐๐๐๐ หรือมาตราสวนอ่ืนที่เหมาะสม 
 ๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการหรือกิจการและวิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจการ 
พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ 
 ๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผร. ๑  
 ๑.๑.๕ สรุปผลกระทบที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งด านคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พรอมระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบขอสรุปดังกลาว 
 

         ๑.๒ รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑.๒.๑ บทนํา : กลาวถึงที่มา วัตถุประสงคของโครงการหรือกิจการ เหตุผลความจําเปน     
ในการดําเนินโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
  ๑.๒.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการหรือกิจการ   
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการหรือกิจการ
มาตราสวน ๑ : ๕๐๐๐๐  หรือมาตราสวนอ่ืนที่เหมาะสม   
  ๑.๒.๓ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดง 
ภาพรวมไดชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือ
กิจการประกอบของโครงการหรือกิจการดังกลาว ตลอดจนแผนผังการใชที่ดินของโครงการหรือกิจการ
โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม 
  ๑.๒.๔ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  
รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพของชีวิต ตลอดจนสภาพปญหา
ปจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการหรือกิจการพรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณโครงการหรือกิจการ  
สภาพปจจุบันดานสังคมและสุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการหรือกิจการตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 



-๒- 

  ๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากโครงการหรือกิจการ 
   (๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการหรือกิจการ : ในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองเสนอทางเลือก โดยอาจเปน 
ทั้งทางเลือกเก่ียวกับสถานที่ตั้งหรือวิธีดําเนินการของโครงการหรือกิจการ ทั้งนี้ ทางเลือกที่เสนอ 
ทุกทางเลือกจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  มีเหตุผลวาบรรลุเปาหมายและความจําเปนในการมีหรือ 
ไมมีโครงการหรือกิจการอยางไร มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะตองระบุ
ทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการหรือกิจการ โดยจะตองคํานึงถึงขอมูลดานสุขภาพและ
สังคมของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือกิจการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวพรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ 
   (๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากโครงการหรือกิจการ ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม ๑.๒.๔ พรอมทั้งแยกประเภททรัพยากรธรรมชาติเปนชนิดที่สามารถ
ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  รวมทั้ง ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของโครงการหรือ
กิจการเปรียบเทียบกัน โดยการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ใหดําเนินการตามขอ ข. และการจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหดําเนินการตามขอ ค. ทั้งนี้ ใหระบุ
ผลกระทบที่อาจมีผลตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พรอม
กับใหระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบการประเมินดังกลาวดวย      
  ๑.๒.๖ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : ใหอธิบาย
รายละเอียดในการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย โดยในมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย ตองคํานึงถึงมาตรการปองกันและแกไขดานสุขภาพและสังคมดวย 
  ๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหเสนอมาตรการและ 
แผนการดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการหรือกิจการ 
โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตองผนวกเรื่องมาตรการติดตามตรวจสอบ    
ดานสุขภาพและสังคมดวย 
  ๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดังกลาว 

๒.  เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ 
      ๒.๑  รายงานหลัก  จํานวนไมนอยกวา  ๑๕  ฉบับ 
      ๒.๒  รายงานยอ  จํานวนไมนอยกวา  ๑๕  ฉบับ 
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      ๒.๓  ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๒ 
      ๒.๔  หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๓   
      ๒.๕  สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
      ๒.๖  บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๕ 

๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  
สผร. ๖ 
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ข. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอให เ กิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางด านคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการหรือกิจการดังกลาวขางตนใหปฏิบัติตาม         
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือที่มีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมโดยใหเพ่ิมข้ันตอน
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  ดังตอไปนี้        

๑. เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพเปนไปอยางครบถวนรอบดานใหมากที่สุด ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือ    
ผูขออนุมัติอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจการ จัดเวทีกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ และจัดสงรายงานการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพดังกลาวตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ทั้งนี้ การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ จะตองดําเนินการตามแนวทางการรับฟงความคิดเห็นตามที่กําหนดไวในเอกสาร         
ทายประกาศ ค.๑ 

๒. ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองมีการศึกษาครอบคลุมปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ 
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรที่ดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแรธาตุ 
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และระบบนิเวศ 

 ๒.๒ การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจงประเภท ปริมาณ และ
วิธีดําเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด 

 ๒.๓ การกําเนิดและการปลอยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการกอสราง จาก
กระบวนการผลิต และกระบวนการอ่ืนใด ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ําเสีย 
ขยะติดเชื้อ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี 
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 ๒.๔ การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไมวาจะเปน เสนทางการรับสัมผัสเขาสู
รางกาย เชน โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เปนตน การรับสัมผัสของคนงาน  
หรือผูปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจการ การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการหรือกิจการ เปนตน 

๒.๕ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทํางานใน
ทองถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เชน ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศ ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการที่เปนฐานการดํารงชีวิตหลักของประชาชน   
กลุมใดกลุมหนึ่งในพื้นที่ 

 ๒ .๖ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน            
ทั้งความสัมพันธภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการอพยพของประชาชนและ
แรงงาน การเพ่ิม/ลดพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน และความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจการดังกลาว 

 ๒.๗ การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญหรือเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เชน  
ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนทองถิ่น พ้ืนที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถานสําคัญ 

 ๒.๘ ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง 
โดยเฉพาะกลุมประชาชนที่มีความเปราะบาง เชน เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ พอแมเลี้ยงเด่ียว ชนกลุมนอย 
เปนตน 

 ๒.๙ ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแงของการสรางเสริม  
การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกี่ยวเน่ืองกับโครงการหรือกิจการ รวมถึง
ความพรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพ้ืนที่กอนมีการดําเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตาม
ผลกระทบ ขีดความสามารถการสํารวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน 

๓. เ พ่ือใหรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปนไปอยางครบถวนสมบูรณ  
ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ หรืออนุญาต 
จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยสาธารณะ และจัดสงรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน       
ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชน พรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงใหแกคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ    
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป โดยหลักเกณฑในการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการทบทวน
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหเปนไปตามแนวทางการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่กําหนดไวในเอกสารทายประกาศ ค.๓ 
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ค.  แนวทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

 

ค. ๑ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการกําหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

๑. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนไปอยางครบถวน 
        ๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ จะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และสาธารณชนทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยแจงใหสาธารณชน
ทราบผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง เพ่ือใหหนวยงานและสาธารณชน           
ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวมไดอยางทั่วถึง 

๒.๒ ตองเปดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเปนมา ความจําเปน แหลงเงินทุน 
กระบวนการ และแนวทางในการดําเนินโครงการ รวมถึงนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับปจจัยที่อาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ  
ดานสุขภาพเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนการจัด       
เวทีผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะ ไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๓ จัดระบบการลงทะเบียนเพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของ  
ซึ่งมีความประสงคที่จะใหความเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพสามารถลงทะเบียนลวงหนาไดโดยสะดวก 

๒.๔ การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตองจัด
ชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดนําเสนอประเด็นหวงกังวล ขอมูลที่
เก่ียวของ และนําเสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพไมนอยกวา  
๒ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 

๒.๕ ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเหน็ฯ จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็น
อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยตองมีชองทางอยางนอย ๒ ชองทาง 
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๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือผูขออนุมัติอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือ
กิจการจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน พรอมทั้งคําชี้แจง และ
นําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือการดําเนินการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชน
ตอไป  
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ค.๒  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการประเมิน
และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสุขภาพ 

ในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ใหเจาของโครงการหรือผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฯ ดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคม
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน โดยเจาของโครงการหรือผูจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

๑. ใหผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทําการเปดเผยขอเท็จจริงที่เก่ียวกับ
โครงการหรือกิจการที่กําลังดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ โดยจะตองมี
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

๑.๑ ขอมูลเก่ียวกับประเภท ขนาด กําลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการหรือกิจการ
๑.๒ ขอมูลเก่ียวกับมลพิษในดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการหรือกิจการ ขอมูลเก่ียวกับ
แหลงน้ําหรือที่ดินสาธารณะที่จะใชเปนสถานที่รองรับน้ําทิ้งหรือของเสียจากโครงการหรือกิจการ (ถามี) 
รวมถึงขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ  

๑.๒ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ถามี) 

๑.๓ ระยะเวลาที่คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการหรือกิจการ 

๑.๔ ชื่อเจาของโครงการหรือหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย 
หมายเลขโทรศัพทและสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลเพ่ิมเติม 

๑.๕ วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
๑.๖ ปายแสดงขอมูลตาม ๑.๑ – ๑.๕ จะตองมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผูมีสวน 

ไดเสียสามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก 

๒. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหผูจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ แสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค เปาหมายและประเด็นที่จะ 
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มีการสํารวจหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ใหชัดเจน โดยประเด็นที่จะสํารวจแตละประเด็น
จะตองสอดคลองกับรายละเอียดของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ดวย 

๓. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นฯ ควรใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การศึกษาทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมของชุมชนในพ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการดําเนินโครงการหรือกิจการดังกลาว  

๔. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็น ของผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
อาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 

๔.๑ การสัมภาษณรายบุคคล 

๔.๒ การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขายสารสนเทศ 
หรือทางอ่ืน 

๔.๓ การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

๔.๔ การสนทนากลุมยอย  

๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๔.๖ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย 

๕. เมื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียแลว จะตองสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ทั้งในดานบวกและในดานลบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ดําเนินการสํารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยใหแสดงรายงานไวยังที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขาถึงและ      
พบเห็นไดโดยงาย ทั้งนี้จะตองแสดงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ในสถานที่ดังกลาว
ขางตนไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน  

 

 

 

 

 



-๑๐- 

 

ค.๓  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียในการทบทวนราง
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ 

๑. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ฯ รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ตอรางรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ดังกลาว 

๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ฯ เพ่ือทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
จะตองดําเนินการตามข้ันตอน  

๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและสาธารณชนรับทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยในสวน
ของสาธารณชนใหผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๒ ตองเปดเผยรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ฉบับสมบูรณ เพ่ือใหผูมี
สวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วันกอนการจัดเวทีผานทางชองทางการ
สื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๓ การจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ตองจดัชวงเวลาที่
เหมาะสมเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอ  
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง   
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 

 ๒.๔ ภายหลังการจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ 
จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นอยางนอย ๒ ชองทาง อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน 

๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงของหนวยงานเจาของโครงการ หนวยงานอนุมัติ 
หนวยงานอนุญาต หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พรอมสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพ่ือเผยแพรแก
สาธารณชนตอไป 

 



-๑๑- 

 
ง. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียของหนวยงานอนุมัติหรือ 
     หนวยงานอนุญาต 

๑. ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตองแตงตั้งคณะกรรมการ    
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน 

ประธานกรรมการและกรรมการตองไมมีสวนไดเสียกับโครงการหรือกิจการในเรื่องนั้น และ
กรรมการอยางนอยหนึ่งในสามใหแตงตั้งจากผูที่มิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น 

๒. ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ดําเนินการดังนี้  
๒.๑ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ฯ

ดังกลาว 
๒.๒ กําหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯโดยคํานึงถึง

ความสะดวกของผูเก่ียวของทุกฝาย 
๒.๓ ลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย ๑ ฉบับที่มีการอานแพรหลายทั่วไป 

โดยเฉพาะในพื้นที่การกอสรางโครงการ และเขตใกลเคียงเปนเวลาไมนอยกวา ๓ วัน เพ่ือใหประชาชน
และผูมีสวนไดเสียที่ประสงคจะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไวกับคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ 
กอนวันที่รับฟงความคิดเห็นดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และจะตองมีระยะเวลาในการเปดรับ
ลงทะเบียนไมนอยกวา ๕ วัน 

๒.๔ แจงใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดลงทะเบียนไวแลวทราบถึงวันที่จะรับฟงความ
คิดเห็นดังกลาว โดยระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯ นั้น จะตองมีเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน 

๒.๕ ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับโครงการหรือกิจการดังกลาวโดย
เปดเผย ณ สาํนักงานของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู และบนเว็บไซตของหนวยงานของรัฐที่
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯ โดยทั้งนี้จะตองดําเนินการลวงหนากอนเริ่มกระบวนการรับฟง      
ความคิดเห็นฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๑๕ วัน 

ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ คํานึงถึงขอโตแยงของทุกฝาย ตลอดจนผลกระทบ  
ในดานตางๆ และใหดําเนินการดวยความยืดหยุน สุจริตและเปนธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานอนุมัติหรือหนวยงานอนุญาตที่ชัดเจนและถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพ
ความเปนจริงมากที่สุด 

๓. เมื่อคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ ไดรับฟงความคิดเห็นเสร็จแลว ใหทํารายงานการรับ
ฟงความคิดเห็น ฯ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 

 



-๑๒- 
 

๓.๑ รายชื่อกรรมการ ประชาชน ผูมีสวนไดเสียที่ลงทะเบียนและเขารวมการประชุม 
              ๓.๒ ขอเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ที่รับฟงความ 
คิดเห็น 

๓.๓ บันทึกความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทุกความเห็นเปนลายลักษณอักษร 
๓.๔ ประมวลผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นฯ ในดานความเหมาะสม ผลกระทบ

ทางเลือกอ่ืน และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๔.  ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ เสนอรายงานตามขอ ๓ พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงาน

ที่เก่ียวของเสนอตอหนวยงานของรัฐที่แตงตั้งภายใน ๑๕ วันนับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ฯ    
สิ้นสุดลงและใหถือเปนเอกสารที่เผยแพรตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดวย 

๕.  หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาต จะตองนําความคิดเห็นที่ไดรับ
จากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงานที่เก่ียวของเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
พรอมทั้งใหคําชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจการดังกลาวในแตละประเด็นเปน         
ลายลักษณอักษร และเผยแพรคําชี้แจงเหตุผลดังกลาวตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดวย     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๓- 
 
                                                                                                                                       แบบ สผร. ๑ 

รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทีส่ําคญั 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคณุคา

ตางๆ 

ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทีส่ําคัญ 

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ทางกายภาพ 
 
 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ทางชีวภาพ 
 
 
 
ระบบนิเวศ 
 
 
 
คุณคาการใชประโยชน 
ของมนุษย 
 
 
 
คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 
 
 

   

 



-๑๔- 
 
 

แบบ  สผร. ๒ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ชื่อโครงการ            
ที่ตั้งโครงการ                      . 
ชื่อเจาของโครงการ                       . 
ที่อยูเจาของโครงการ                     . 
การมอบอํานาจ 
  (     ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให      
                              เปนผูดําเนนิการเสนอรายงาน ดังหนงัสือมอบอํานาจที่แนบ 
  (     ) เจาของโครงการมไิดมีการมอบอํานาจแตอยางใด 
 
 
         จัดทําโดย 
 
             
               (ชื่อนิติบุคคลผูจัดทํารายงานฯ) 



-๑๕- 
 

แบบ  สผร. ๓ 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 วันที่  เดือน        พ.ศ.   
 

  หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา              เปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ                                      
ใหแก                                 .
เพ่ือ       ตามคําขอเลขที่         
โดยมีคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังตอไปนี ้
 
 
           ผูชํานาญการ     ลายมือชื่อ 
                       . 
 
 
             เจาหนาที ่     ลายมือชื่อ 
                       . 
                       . 
                       . 
 
 
                           . 
           (               ). 
       ตําแหนง               . 
             (ประทับตรานิติบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๖- 
 

แบบ  สผร. ๕ 
 

บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

ชื่อ ดาน / หัวขอทีท่ําการศึกษา 
สัดสวนผลงานคดิเปน  % 
ของงานศึกษาจัดทํา 
รายงานทั้งฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



 

แบบ สผร. ๖ 
-๑๗- 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เหตุผลในการเสนอรายงานฯ 
 

 (   )    เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงาน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน       
อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประเภทโครงการ 
..........................................................................................................................................................
. 
 (   ) เปนโครงการที่จัดทํารายงานฯ  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  .............................. 

เมื่อวันที่......................................(โปรดแนบมติคณะรฐัมนตรีและเอกสารที่เก่ียวของ) 
 (   )   จัดทํารายงาน ฯ  ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 (   ) อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................................................................................  
 

วันที่ลงนามในสัญญาวาจางจัดทํารายงานฯ
..........................................................................................................................................................
. 
 

การขออนุญาตโครงการ 
 (   )   รายงานฯ  นี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการอนุญาตจาก .................................................... 

(ระบุชื่อหนวยงานผูใหอนญุาต) กําหนดโดย พ.ร.บ...................................................... 
มาตรา/ประเภทที่/ขอ/ลําดับที่ .................................................................................... 

 (   )   รายงาน ฯ  จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   )   โครงการนี้ไมตองย่ืนขอรับอนุญาตจากหนวยงานราชการและไมตองขออนุมัติจาก 

คณะรัฐมนตรี 
 (   )     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................................................................................ 
 

สถานภาพโครงการ  (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ) 
 (   ) กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (   ) กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (   )   ยังไมไดกอสราง 
 (   ) เริ่มกอสรางโครงการแลว  (แนบภาพถายพรอมระบุวันที่) 
 (   ) ทดลองเดินเครื่องแลว 
 (   ) เปดดําเนินโครงการแลว 
 

สถานภาพโครงการน้ีรายงานเม่ือวันที่ ......................................................................... 
  



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการ 

ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 

จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ 
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ  ที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เห็นชอบให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประกาศประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่ อาจกอให เกิ ดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง   ทั้ งทางด านคุณภาพส่ิงแวดลอม   
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  เพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และตามมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๕๑   
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน  (upstream  petrochemical  industry)”  และ  “อุตสาหกรรม 

ปโตรเคมีข้ันกลาง  (intermediate  petrochemical  industry)”  ใหใชตามคําจํากัดความตามนิยามของ
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

“สารกอมะเร็งกลุม  ๑”  หมายความวา  บัญชีรายชื่อสารกอมะเร็งกลุม  ๑  ตามประกาศของ   
International  Agency  for  Research  on  Cancer  (IARC) 

“สารกอมะเ ร็งกลุม   ๒   A”  หมายความวา   บัญชีรายชื่อสารกอมะเ ร็งกลุม   ๒   A   
ตามประกาศของ  International  Agency  for  Research  on  Cancer  (IARC) 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๒ ใหกําหนดประเภท   ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ  ที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ โครงการหรือกิจการตามขอ  ๒  ใหหมายความรวมถึงโครงการของสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการรวมกับเอกชน  ทั้งที่ตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  และโครงการ
หรือกิจการซึ่งตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายดวย 

ขอ ๔ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการหรือกิจการ 
ตามขอ  ๒  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง   
กําหนด  หลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ทั้งนี้   
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน  ตองจัดทําโดยผูที่ไดรับอนุญาต 
ใหเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 

 

เอกสารแนบทายประกาศ  
 

๑.  กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ซึง่ตอง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุมตัิตอ

คณะรฐัมนตร ี

๒.  กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจาก

คณะรฐัมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นขออนุมัตโิครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ หรือกอน

ดําเนินการกอสราง แลวแตกรณ ี

๓.  กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายใหเสนอรายงาน 

ตามทายตารางนี ้
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๑ การถมทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขต
ชายฝงเดิม ยกเวนการถมทะเลที่เปนการ
ฟนฟูสภาพชายหาด   

ตั้งแต ๓๐๐  ไร   ข้ึนไป ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๒ การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร 
ดังตอไปนี ้

  

๒.๑  เหมืองแรใตดิน เฉพาะที่ออกแบบให
โครงสรางมีการยุบตัวภายหลังการทําเหมือง
โดยไมมีคํ้ายันและไมมีการใสคืนวัสดุทดแทน 
เพ่ือปองกันการยุบตัว 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ัน 
ขอประทานบัตร 

๒.๒ เหมืองแรตะก่ัว เหมืองแรสังกะสี หรือ 
เหมืองแรโลหะอ่ืนที่ใชไซยาไนดหรือปรอท
หรือตะก่ัวไนเตรต   ในกระบวนการผลติ 
หรือเหมืองแรโลหะอ่ืนที่มีอารเซโนไพไรต 
(arsenopyrite) เปนแรประกอบ (associated  
mineral) 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ัน 
ขอประทานบัตร 

๒.๓  เหมืองแรถานหิน  เฉพาะที่มีการ
ลําเลียงแรถานหินออกนอกพ้ืนที่โครงการ
ดวยรถยนต 

ขนาดตั้งแต  ๒๐๐,๐๐๐ ตนั / 
เดือน หรือ ตั้งแต 
๒,๔๐๐,๐๐๐ ตัน /ป ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ัน 
ขอประทานบัตร 

๒.๔  เหมืองแรในทะเล ทุกขนาด ใหเสนอในข้ัน 
ขอประทานบัตร 
 



 

 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๓ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ีลักษณะ
เชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี ้

  

๓.๑ นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม   
ที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ตาม ๔ หรืออุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก ตาม 
๕.๑ หรือ ๕.๒ แลวแตกรณี มากกวา ๑ โรงงาน
ข้ึนไป 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๓.๒  นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ี
ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ทีม่ี
การขยายพื้นที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม  
ปโตรเคมตีาม ๔  หรืออุตสาหกรรมถลงุ      
แรเหล็ก ตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๔ อุตสาหกรรมปโตรเคมี ดังตอไปนี ้   
๔.๑ อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน 
(upstream petrochemical industry) 

ทุกขนาด หรือที่มีการ
ขยายกําลังการผลิตตัง้แต
รอยละ ๓๕ ของกําลังการ
ผลิตเดิมข้ึนไป 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบ
กิจการหรือข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ  หรือใน 
ข้ันขอขยายแลวแตกรณี 

๔.๒ อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง (intermediate 
petrochemical industry)  ดังตอไปนี ้

  

      ๔.๒.๑  อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง
(intermediate petrochemical industry)   
ที่ผลติสารเคมี หรือใชวัตถุดิบที่เปนสารเคมี 
ซึ่งเปนสารกอมะเร็งกลุม ๑  

ขนาดกําลังการผลิต ๑๐๐ 
ตัน/วัน ข้ึนไป หรือที่มีการ
ขยายขนาดกําลังการผลิต
รวมกันแลวมากกวา ๑๐๐ 
ตัน/วัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบ
กิจการหรือข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ หรือใน 
ข้ันขอขยาย แลวแตกรณี 

       ๔.๒.๒  อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง
(intermediate petrochemical industry) ที่ผลติ
สารเคม ีหรือใชวัตถุดิบที่เปนสารเคมี ซึง่เปน
สารกอมะเร็งกลุม  ๒ A 

ขนาดกําลังการผลิต  
๗๐๐ ตัน/วัน ข้ึนไป หรือที่
มีการขยายขนาดกําลังการ
ผลิตรวมกันแลวมากกวา 
๗๐๐ ตัน/วัน ข้ึนไป 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบ
กิจการหรือข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ หรือใน 
ข้ันขอขยาย แลวแตกรณี 



 

 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๕ อุตสาหกรรมถลุงแร หรือหลอมโลหะ 
ดังตอไปนี ้

  

๕.๑ อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก ที่มีปริมาณแรปอน (input) เขา
สูกระบวนการผลิต  ตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตัน / วัน ข้ึนไป หรือที่
มีปริมาณแรปอน (input)  เขา
สูกระบวนการผลิตรวมกัน
ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตัน/วัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในข้ันขอขยาย 
แลวแตกรณ ี

๕.๒ อุตสาหกรรมถลงุแรเหล็กที่มีการผลิต
ถาน coke หรือที่มีกระบวนการ sintering 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  แลวแตกรณ ี

๕.๓ อุตสาหกรรมถลุงแร ทองแดง ทองคํา 
หรือสังกะส ี

ที่มีปริมาณแรปอน (input) 
เขาสูกระบวนการผลิต  ตั้งแต 
๑,๐๐๐ ตัน / วัน  ข้ึนไป หรือ
ที่มีปริมาณแรปอน (input) 
เขาสูกระบวนการผลิต
รวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐       
ตัน / วัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในข้ันขอขยาย  
แลวแตกรณ ี
 
 

๕.๔  อุตสาหกรรมถลงุแรตะก่ัว ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  แลวแตกรณ ี

๕.๕  อุตสาหกรรมหลอมโลหะ  
(ยกเวนเหล็ก และอะลูมิเนียม) 

ขนาดกําลงัการผลติ 
(output)  ตั้งแต ๕๐ ตัน/วัน 
ข้ึนไป หรือมีกําลงัการผลติ
รวมกันตัง้แต ๕๐ ตัน/วัน 
ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในข้ันขอขยาย 
แลวแตกรณ ี

๕.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว ขนาดกําลังการผลิต 
(output) ตั้งแต ๑๐ ตัน/วัน 
ข้ึนไป  หรือมีกําลังการผลิต 
รวมกันตั้งแต ๑๐  ตัน/วัน 
ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  หรือในข้ันขอขยาย
แลวแตกรณ ี



 

 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๖ การผลิต กําจัด หรือปรับแตงสารกัมมันตรงัส ี ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
อนุญาตประกอบกิจการ  

๗ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามกฎหมายวาดวย
โรงงานที่มีการเผาหรือฝงกลบของเสีย
อันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ยกเวน
การเผาในหมอเผาซิเมนตที่ใชของเสีย
อันตรายเปนเชื้อเพลิงทดแทน หรือใชเปน
เชื้อเพลิงเสริม 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ   แลวแตกรณ ี

๘ โครงการระบบขนสงทางอากาศ  ที่มีการกอสราง ขยาย 
หรือเพ่ิมทางว่ิงของอากาศ
ยานตั้งแต ๓,๐๐๐ เมตร
ข้ึนไป 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๙ ทาเทียบเรือ  ๑) ที่มีความยาวหนาทา 
(berth length) ตั้งแต ๓๐๐ 
เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนที่    
ทาเทียบเรือตั้งแต ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป ยกเวน 
ทาเทียบเรือโดยสารหรือ  
ทาเทียบเรือเรือสินคาเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคหรือ
ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา 
 

๒) ที่มีการขุดลอกรองน้ํา 
ตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
ข้ึนไป  ยกเวน               
ทาเทียบเรือโดยสารหรือ   
ทาเทียบเรือสินคาเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค หรือ   
ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา 
 
 
 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๓) ที่มีการขนถายวัตถุ
อันตรายหรือกากของเสีย
อันตรายซึ่งเปนสารกอ
มะเร็งกลุม ๑ มีปริมาณ
รวมกันตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตัน/
เดือนข้ึนไป หรือมีปริมาณ
รวมกันทั้งปตั้งแต 
๒๕๐,๐๐๐ ตัน/ป ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 
 
 

๑๐ เข่ือนเก็บกักน้ํา หรืออางเก็บน้ํา ๑) ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํา
ตั้งแต ๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตร 
ข้ึนไป  หรือ 
 

๒) ที่มีพ้ืนที่เก็บกักน้ํา 
ตั้งแต ๑๕ ตารางกโิลเมตร
ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๑๑ โรงไฟฟาพลังความรอน ดังตอไปนี ้   
๑๑.๑ โรงไฟฟาทีใ่ชถานหนิเปนเชื้อเพลงิ   ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟารวม ตัง้แต 
๑๐๐ เมกกะวัตต ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณ ี
 

๑๑.๒ โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกําลังผลิต
กระแสไฟฟารวม ตัง้แต 
๑๕๐ เมกกะวัตต ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณ ี 
 

๑๑.๓  โรงไฟฟาทีใ่ชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง ซึง่เปนระบบพลงัความรอนรวม
ชนิด combined cycle หรือ  cogeneration 

ขนาดกําลังผลิต
กระแสไฟฟารวม ตัง้แต 
๓,๐๐๐ เมกะวัตตข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  แลวแตกรณ ี
 

 ๑๑.๔ โรงไฟฟานิวเคลียร ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  แลวแตกรณ ี
 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน 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  ท้ังนี้  บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพ
อนามัย  วิถีชีวิต  หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
หนวยงานอื่นใดของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 

“ผูมีสวนไดเสีย”  หมายความวา  ผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายโดยตรงจาก
การดําเนินงานตามโครงการของรัฐ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  และใหหมายรวมถึงนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ขอ ๕ กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ  หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ  ๗  ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ  ๙  ดวยก็ได 

หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน
เปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ  ๙  
กอนเริ่มดําเนินการ 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่ม
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) สถานที่ท่ีจะดําเนินการ 
(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
(๖) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ท่ีจะ

ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งมาตรการปองกัน  แกไข  หรือเยียวยา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว 

(๘) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐเอง   
ใหระบุท่ีมาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย 

ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลท่ีตองเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบ
เครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ  และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการนั้น  
รวมตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย 

หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูล 
แกประชาชนก็ได 

ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี้ 

(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 (ก) การสัมภาษณรายบุคคล 
 (ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร  ทางระบบ

เครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด 
 (ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐ

ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
 (ง) การสนทนากลุมยอย 
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ  ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 (ก) การประชาพิจารณ 
 (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
 (ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
 (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 
(๓) วิธีอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอื่น

นอกจากที่กําหนดไวในขอ  ๙  จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงคตามขอ  ๘  
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได  แตเมื่อดําเนินการแลว  ใหแจง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชน
ทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานที่  ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการท่ี
ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ  
และสถานที่ท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน  และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ ๑๒ เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว  ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ใหนําความในขอ  ๑๑  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๑๓ เมื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐ

โครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนตามขอ  ๗  (๗)  
ถายังมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป  หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการปองกัน  
แกไข  หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาวเพิ่มขึ้น 
ตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหประชาชนทราบ 

ใหนําความในขอ  ๑๑  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๑๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
(๑) โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หรือผูมีสวน

ไดเสียไวเปนการเฉพาะ 
(๒) โครงการของรัฐที่เริ่มดาํเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแล  สงเสริม  สนับสนุน  

ชวยเหลือ  และแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามระเบียบนี้  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําและเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ใหหนวยงานของรัฐทราบ  โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนครั้งคราวดวยก็ได 
(๒) ศึกษาหรือวิจัยเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหขอมูลและการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 
(๓) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อประโยชน

ในการประกาศ  รวบรวม  และใหบริการขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนและขอมูลเกี่ยวกับการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี้ 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใหขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใหขอมูล  ความคิดเห็น  
หรือขอเสนอแนะดวยก็ได 

ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 















 127 

 

 

 
 
 

 
ค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ท่ี 11/2553  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสุขภาพ 

 
 

  ด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุม คร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2553 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  
 

  ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ 1.2 แห่งประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (11) และ
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. องค์ประกอบ 
1.1 นายวิเชียร กีรตินิจกาล   ประธานอนุกรรมการ  
1.2 เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน รองประธานอนุกรรมการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม    อนุกรรมการ  
1.4 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน    อนุกรรมการ  
1.5 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
1.6 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม   อนุกรรมการ 
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1.7 ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด   อนุกรรมการ 
1.8 ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
1.9 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
1.10 นางสาวขวัญฤดี โชติธนาทวีวงศ์   อนุกรรมการ 
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
1.11 นายสมศักด์ิ 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 เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน อนุกรรมการและเลขานุการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1.18 เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2. อ านาจหน้าที่ 
2.1 พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าหนังสือ

ร้องเรียนมีชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และมีรายละเอียดของร้องเรียนพอที่จะเสนอให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาได้แล้ว โดยให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ฝ่าย
เลขานุการได้เสนอระเบียบวาระให้คณะอนุกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า
ระเบียบวาระเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้
ร้องเรียน 

2.2 กรณีโครงการหรือกิจการท่ีถูกร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดใดชุดหนึ่ง ให้
ประธานอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของโครงการหรือกิจการ เพื่อให้ท าค าชี้แจงมายัง
คณะอนุกรรมการ พร้อมกับจัดท าส าเนาให้ประธานกรรมการผู้ช านาญการฯ ชุดที่ก าลังพิจารณา
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เพื่อทราบ หากคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า โครงการหรือกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ก็ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ประธานกรรมการผู้ช านาญการฯ ชุด
ดังกล่าวรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

2.3 กรณีที่โครงการหรือกิจการท่ีถูกร้องเรียน เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งไม่
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ประธานอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการดังกล่าวโดยตรงให้ระงับการอนุมัติ หรือ
อนุญาตไว้ชั่วคราวจนกว่าคณะอนุกรรมการจะมีค าวินิจฉัยชี้ขาดว่า โครงการดังกล่าวต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนฯ หรือไม่ 

2.4 คณะอนุกรรมการ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนหนึ่งคนใด ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
สอบถามประชาชน เจ้าของโครงการหรือกิจการ บริเวณที่ต้ังของโครงการหรือกิจการท่ีถูกร้องเรียน 
โดยอาจมีจดบันทึกถ้อยค า รูปภาพ หรือบันทึกเทปวีดิทัศน์ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการได้ตามความจ าเป็น 

2.5 คณะอนุกรรมการอาจขอให้ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท ารายงาน หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าของโครงการหรือกิจการตาม 2.2 มาให้ข้อเท็จจริง 
อธิบายให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งอาจ
ขอความร่วมมือจากบุคคลใดๆ เพื่อมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
และให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร 

2.6 ให้คณะอนุกรรมการฯ รายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เพื่อให้เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 13 (10) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในกรณีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต ไม่ยอมด าเนินการตาม 2.3 

 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 

        
                                                                         (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
             นายกรัฐมนตรี 
       ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
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