
  
 
 

การจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ 
เรื่อง กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  ได้มีกำรปรับปรุง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ำกฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๕ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๕ และจัดท ำประกำศ สผ. 
รองรับกฎกระทรวงฯ จ ำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ๑) ประกำศ สผ. เรื่อง แบบค ำขอ ใบอนุญำต และใบแทน
ใบอนุญำต ๒) ประกำศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงำน และประสบกำรณ์ ของผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์กำรประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓) ประกำศ สผ. เรื่อง หลักสูตรกำรอบรมเกี่ยวกับกำรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ๔) ประกำศ สผ. เรื่อง กำรแสดงใบอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบเอกสำร รวมทั้ง ได้จัดท ำประกำศ สผ. เรื่อง  
แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รองรับประกำศ ทส. ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงฯ  
ได้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรออกใบอนุญำตฯ โดยมีกำรปรับลดขั้นตอน และระยะเวลำ เพ่ือให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง ได้น ำ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในรูปแบบ e-service ได้แก่ กำรออก e-License/e-Certificate/e-Document 
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริกำร รวมทั้ง ได้มีกำร
ก ำหนด คุณสมบัติ ผลงำน และประสบกำรณ์ ของผู้ขอรับใบอนุญำตฯ และเจ้ำหน้ำที่เพ่ิมเติม และได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลผู้ ได้รับใบอนุญำตฯ  โดยน ำข้อมูลกำรประเมินคุณภำพรำยงำน 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และฝ่ำยเลขำนุกำรฯ คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ มำใช้ในกำรควบคุมก ำกับฯ โดยมี
บทลงโทษตั้งแต่เบำไปหำหนัก เป็นต้น  
 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมรับทรำบ และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อสำระส ำคัญของกฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกำศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ สผ. จึงได้ก ำหนด 
จัดประชุมสัมมนำเผยแพร่ เรื่อง กฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกำศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ และมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อให้กระบวนกำร
อนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
 



๒ 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือชี้แจงสำระส ำคัญของกฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกำศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับทรำบ และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อสำระส ำคัญของกฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกำศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ  
 
๓. รูปแบบ/วิธีการ 
 กำรบรรยำย โดยวิทยำกรจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑) ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๒) ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ  
๓) คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  ในส่วนกลำง  
๔) คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดที่กระจำยภำรกิจ 
๕) ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๖) มหำวิทยำลัย ๗) เจ้ำของโครงกำร ๘) หน่วยงำน
อนุญำต ๙) ประชำชน ๑๐) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
๑๑) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวนทั้งหมดประมำณ ๒๕๐ คน  
 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ 
 วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๖ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
          ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่พำร์ค กรุงเทพฯ  
 
๖. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงำนพิจำรณำผู้มีสิทธิท ำรำยงำน กองพัฒนำระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
       ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



 
ก ำหนดกำรจัดประชุมสัมมนำเผยแพร่ 

เรื่อง กฎกระทรวงกำรอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕  
และประกำศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๖ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่พำร์ค กรุงเทพฯ  

---------------------------------------------- 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน    

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.   กล่าวรายงาน 
    โดย  นำงเสำวภำ หิญชีระนันทน์ 
     ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.   กล่าวเปิดการอบรม 
    โดย  นำยพิรุณ สัยยะสิทธิ์พำนิช  
                                                    เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.   ระบบการออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                                          ผลงานที่ผ่านมา และการด าเนินงานในอนาคต 
    โดย  นำงเสำวภำ หิญชีระนันทน์ 
     ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       และประกาศ สผ. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของ            
   ผู้จัดท ารายงานฯ  
    โดย  นำงสุคนธำ เศรษฐ์วรกิจ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิท ารายงาน 
    นำงสุดำรัตน์ ปิยสถิตย์       
    ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       และประกาศ สผ. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของ            
   ผู้จัดท ารายงานฯ (ต่อ) พร้อมตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
    โดย  นำงสุคนธำ เศรษฐ์วรกิจ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิท ารายงาน 
    นำงสุดำรัตน์ ปิยสถิตย์       
    ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 

๑๕.๓๐ น.   ปิดการประชุม 
******************************** 

หมำยเหตุ  - รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม ช่วงเช้าเวลา ๑๐.๓๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๕.๓๐ น.  
                     - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


