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การที่รัฐบาลมีนโยบายให้ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทําให้ความต้องการด้านปัจจัยต่างๆ 
ของประชากร ท้ังทางด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของประเทศ อุตสาหกรรมเหมืองแร่จัดเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐานในการดํารงชีวิตเป็น raw material ของอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นจึงมี
ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสัมปทานเหมืองแร่จํานวนมาก และเนื่องจากโครงการเหมืองต้อง
ดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในขั้นตอนอนุญาต เป็นผลให้
มีความต้องการในการจัดทํารายงาน EIA สําหรับโครงการเหมืองแร่สูงขึ้นในแต่ละปี ในขณะที่
นิติบุคคลหรือบริษัทท่ีปรึกษาผู้มีสิทธิในการจัดทํารายงาน EIA มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
จํานวนมาก บางครั้งรายงานที่จัดทําขึ้นจึงมีข้อผิดพลาดและขาดความครบถ้วนสมบรูณ ์เมือ่เสนอ
ต่อ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจาณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ 
และอุตสาหกรรมถลุง หรือแต่งแร่ เพื่อพิจารณาแล้วต้องแก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้การดําเนินการให้
ความเห็นชอบ EIA ในแต่ละโครงการล่าช้า  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการทํา
กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการทําเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครงการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการเหมืองแร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทําคู่มือการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการ
ก่อสร้าง และคู่มือการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

การดํา เนินโครงการได้รับความร่วมมืออย่างดี ย่ิงจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง  
ท้ังหน่วยงานราชการผู้มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแลผู้ประกอบการ และบริษัทท่ีปรึกษา
ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน EIA รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจาก
สาขาต่างๆ ทําให้คู่มือการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีจัดทําภายใต้
โครงการนี้มีความชัดเจนเหมาะสมทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายร่วมกันใน
การนําไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างยั่งยืน 
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การดําเนินโครงการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

สําหรับโครงการเหมืองแร่สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําคู่มือฯ อีกท้ังยังได้ รับความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญจากสาขาต่างๆ  

ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบงาน ท่ีได้พิจารณาให้ความเห็น คําแนะนําในการจัดทําคู่มือฯ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หน่วยงานราชการ 
กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการ เหมืองแร่ ภูมิ ภาค ผู้ ประกอบการ บริ ษัท ท่ีป รึกษา ได้ แก่  
บริษัท วีคอนซัลติ้ง เซอร์วิส บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ บริษัท เอสพีเอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส  
บริษัท เอ็น แอนด์ เอิร์ฑ คอนซัลแตนท์ และบริษัท ทอพคลาส คอนซัลแทนท์ จํากัด ผู้เช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆ ท่ีร่วมพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการฯ ท่ีได้สละเวลาในการตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ รวมท้ังให้ความร่วมมือในการจัดทําคู่มือฯ ด้วยดีเสมอมา  

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท้ังจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ราชการ และนักวิชาการอิสระ ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการในระหว่างการจัดทําคู่มือฯ ในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมและสุขภาพ  
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EIA : Environmental Impact Assessment หมายถึง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
FS : Feasibility Study  หมายถึง งานศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของ

โครงการ 
IEE : Initial Environmental Examination หมายถึง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น 
TOR : Terms of Reference หมายถึง ขอบเขตการศึกษาหรือข้อกําหนดของงาน 
กก.วล. : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
กพร. : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กม. : กิโลเมตร 
คชก. : คณะกรรมการผู้ชํานาญการ 
ครม. : คณะรัฐมนตรี 
ชม. : ช่ัวโมง 
ตร.ม. : ตารางเมตร 
ป.ส. 21 : คําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป.ส. 22 : รายงานการตรวจสอบสภาพป่าท่ีมีผู้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ร.บ. : พระราชบัญญัติ 
ภบท. 5  : แบบแสดงรายการท่ีดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
ม.(รทก.) :  คําว่า “ม.” คือ เมตร  คําว่า “รทก.” คือ ระดับน้ําทะเลปานกลาง 
มก./กก. : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
มก./ล. : มิลลิกรัมต่อลิตร 
มก./ลบ.ม. : มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
มม. : มิลลิเมตร 
ลบ.ม./ชม. : ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
สปก. : สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
น.ส.3 : หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ทําประโยชน์ในท่ีดินแล้ว 
สผ. : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อ.อ.ป. : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 คําย่อ 



 หน้า 1 

1. หลักการและเหตุผล 

การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่เป็นประเภทกิจการลําดับท่ี 1 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 กําหนดให้รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในข้ันตอนการขอประทานบัตร โดยในรายละเอียดได้เพิ่มเติมให้โครงการเหมือง
แร่ท่ีมีระดับผลกระทบต่ําจัดทําเป็นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หมายถึง โครงการท่ีไม่ใช้
วัตถุระเบิด ไม่อยู่ในชนิดแร่ท่ีประกาศฯ กําหนดไว้ และไม่อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงอยู่ห่างจากโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี โดยแนวทางการจัดทํารายงานท่ีกําหนดแนบท้ายประกาศฯ 
เป็นกรอบแนวทางรวมสําหรับทุกประเภทโครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน EIA และ IEE อาจจะทําให้มาตรฐาน
การจัดทํารายงานฯ ของท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกัน สํานักบริหารสิ่งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงจัดให้มีโครงการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานด้าน
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการเหมืองแร่  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 

 เพื่อจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมือง
แร่หินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพื่อเป็นกรอบแนวทางมาตรฐานในการจัดทํารายงานดา้นสิ่งแวดล้อม สําหรับบริษัท ท่ีปรึกษา
ด้านสิง่แวดล้อม และใช้ประกอบการพจิารณาของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําและพิจารณารายงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ในการวางแผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนสามารถนําผล
การศึกษาไปประยุกต์เป็นคู่มือสําหรับประเภทแร่อื่นๆ 

 

3. ประเภทหรือขนาดโครงการเหมืองแร่ท่ีต้องจัดทํารายงาน EIA และ IEE 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดประเภทและขนาดโครงการ
หรือกจิการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางการจัดทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ปี 2552 กาํหนดประเภทโครงการเหมือง
แร่ต้องจดัทํารายงาน EIA หรือ IEE ดังนี้  

 โครงการเหมืองแร่ท่ีต้องทํารายงาน EIA 
 เหมอืงแร่ถา่นหิน 
 เหมอืงแร่โพแทช 
 เหมอืงแร่เกลือหิน 
 เหมอืงแรหินปูนเพือ่อุตสาหกรรมปูนซิเมนต ์
 เหมอืงแร่โลหะทุกชนิด 
 โครงการเหมืองแร่ใตด้ิน 



 หน้า 2 

 โครงการเหมืองแร่ทุกชนิดท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีดังตอ่ไปนี้ 

- พื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ําช้ัน 1 ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

- ทะเล 

- ป่าอนุรักษ์เพิม่เตมิตามมตคิณะรัฐมนตรี 

- พื้นท่ีชุ่มน้ําท่ีมคีวามสําคัญระหวา่งประเทศ 

- พื้นท่ีท่ีอยู่ใกลแ้หล่งโบราณสถาน แหลง่โบราณคดี แหล่งประวตัิศาสตร์ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถ ุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาต ิ แหล่งมรดกโลกท่ีข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ในระยะทาง 2 กิโลเมตร 

 โครงการเหมืองแร่ท่ีมีการใช้วัตถุระเบิด 

 โครงการเหมืองแร่ท่ีต้องทํารายงาน IEE 
โครงการเหมืองแร่ท่ีมิได้ใช้วัตถุระเบิด เช่น เหมืองแร่บอลเคลย์ เหมืองแร่ดินขาว เหมืองดิน 

และเหมืองหินอ่อน แต่ท้ังนี้พื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตทําเหมืองจะต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีดังท่ีกล่าวมาแล้วในโครงการ
ประเภทท่ีต้องทํารายงาน EIA และต้องไม่เป็นเหมืองแร่โลหะ รวมท้ังเหมืองแร่ใต้ดิน 

 

4. องค์ประกอบของรายงาน EIA และ IEE 

รายงาน EIA และ IEE จะต้องประกอบด้วย รายงานฉบับหลัก และรายงานฉบับย่อ ท้ังนี้
องค์ประกอบของรายงานแต่ละฉบับตามท่ีระบุไว้ในเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยมีสาระดังนี้ 

 บทนํา : กล่าวถึงท่ีมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
วัตถุประสงค์การจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 

 ท่ีตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนท่ีท่ีตั้งโครงการ รวมท้ังแผนท่ีแสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการ มาตราส่วน 1:50,000 หรือมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 

 รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดท่ีสามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท 
ขนาดท่ีตั้งโครงการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็นต้น ตลอดจนแผนผัง
การใช้ท่ีดินของโครงการโดยแสดงทิศและมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 

 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดท่ีฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพื้นท่ีโครงการพร้อมแสดง
แผนท่ีสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบโครงการตลอดจนบริเวณท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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 การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

 ทางเลือกในการดําเนินโครงการ ในรายงานฯ จะต้องเสนอทางเลือกซ่ึงอาจเป็นท้ังทางเลือก
ท่ีตั้งโครงการหรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกท่ีเสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจําเป็นในการมีโครงการหรือไม่มี
โครงการอย่างไร มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะต้องระบุ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะดําเนินโครงการ พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็นประกอบ 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ ท้ังท่ี
เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 
พร้อมท้ังแยกประเภททรัพยากรเป็นชนิดท่ีสามารถฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รวมท้ังให้ประเมิน 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย ให้อธิบายรายละเอียดในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และในกรณีท่ีความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอแผนการชดเชยความ
เสียหายดังกล่าวด้วย 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางวิชาการและการปฏิบัติการ ซ่ึงจะเป็นส่วนหนึ่งของการตดิตามและ
ประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย 

 ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว 

 ท้ังนี้ จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

5. ข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณารายงาน  

ข้ันตอนหรือกระบวนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE ถูกกําหนดไว้ในมาตรา 49-50 แห่ง 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โครงการของเอกชน และโครงการท่ีไม่ต้อง
ขอรับความเห็นชอบจาก ครม. (โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชน) โครงการประเภท
นี้จะกําหนดระยะเวลาการพิจารณา โดยข้ันตอนดังรูปท่ี 1 ท้ังนี้ เมื่อรายงานส่ง สผ. แล้ว 15 วันแรกจะถูก
ตรวจสอบองค์ประกอบของรายงาน จากนั้นอีก 15 วัน จะพิจารณาเสนอความเห็นให้กับ คชก. และ คชก. 
ต้องพิจารณาภายใน 45 วัน หาก คชก. ไม่ให้ความเห็นชอบจะต้องจัดส่งรายงานเข้ามาใหม่ (ฉบับเพิ่มเติม
หรือแก้ไขท้ังฉบับ) และเมื่อส่งมาท่ี สผ. แล้ว คชก. ต้องพิจารณาภายใน 30 วัน หาก คชก. ให้ความ
เห็นชอบ สผ. จะแจ้งให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ หาก คชก. ลงมติไม่เห็นชอบแล้วให้
เร่ิมต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ 
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ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2553 

 
 
 
 

 
 
 

บุคคลผู้ขออนุญาต 

รายงานถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน 

เสนอรายงานต่อ สผ. และเจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีอํานาจอนุญาต 

สผ. ตรวจสอบรายงาน (15 วัน) 

สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น (15 วัน)  

เห็นชอบ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา (45 วัน) 

เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตสั่งอนุญาต 

รายงานไม่ถูกต้อง 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ไม่เห็นชอบ 

บุคคลผู้ขออนุญาต 
แก้ไขรายงาน 

รูปท่ี 1   ข้ันตอนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE สําหรับโครงการท่ีต้องได้รับอนุญาต 
จากทางราชการ และโครงการท่ีไม่ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม. 
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6. ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบรายงาน EIA ของท่ีปรึกษา 

 รายงานประชุมประชาคมหมู่บา้น และองคก์ารบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลตําบล 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดทําคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เร่ืองการให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.2545 ตามคู่มือดังกล่าว
กําหนดรายละเอียดของรูปแบบรายงานการประชุมและเมื่อนําเปรียบเทียบกับรายงานการประชุมท่ีพบเห็น
โดยท่ัวไป ท่ีอาจก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนหรือการตีความเนื้อหาของการประชุมสรุปดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกรณีแบบรายงานการประชุมประชาคมตามคูม่ือ กพร.  
และกรณีท่ีพบโดยท่ัวไปในปัจจุบัน 

 

หัวข้อ คู่มือ กพร. รายงานประชุมประชาคมที่พบโดยทั่วไป 

1 รายช่ือเข้าร่วมประชุม ระบุตําแหน่งหรืออาชีพและที่อยู่ - ระบุช่ือ-สกุล และลายเซ็นต์ 

- บางกรณีใช้แบบทะเบียนรายช่ือจากการ
เลือกตั้ง 

- ระบุช่ือ-สกุล แต่ไม่มีลายเช็นต์ 

- ไม่ระบุที่อยู่หรือบ้านเลขที่  

2 ช่ือผู้ช้ีแจงโครงการ ระบุว่าเป็นเจ้าของโครงการหรือผู้มีอํานาจทําการ
แทน 

- บางกรณีขอในนามนิติบุคคล แต่ในรายงาน
ประชุมระบุเป็นช่ือบุคคลธรรมดา 

3 ประเด็นที่ช้ีแจง 

1. ที่ตั้งและขอบเขตของพื้นที่ที่จะใช้ทําเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเน่ือง 
(ระบุโดยสังเขป) 

2. วิธีการทําเหมือง (ระบุโดยสังเขป) 

3. การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่นเช่น แหล่งนํ้า 
ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ (ระบุโดยสังเขป) 

4. ผลดี ผลเสีย จากการดําเนินโครงการ (ระบโุดยสังเขป) 

5. วิธีการป้องกันผลกระทบ (ระบุโดยสังเขป) 

- บางกรณีไม่มีประเด็นการช้ีแจง 

- บางกรณีรับเง่ือนไขท่ีจะดําเนินการให้กับ
ชุมชนแต่ในทางปฏิบัติทําไม่ได้เน่ืองจากติดขัด
ในเร่ืองการใช้พื้นที่หรือเจ้าของโครงการ
ดําเนินการเองไม่ได้ 

4 สรุปประเด็นความเห็นในที่ประชุม - บางกรณีไ ม่ มีประเด็นสรุปความคิดเ ห็น
โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ 

 

 

ข้อสังเกต นอกจากการบันทึกประชาคมส่วนใหญ่จะไม่สอดคล้องกับรูปแบบของ กพร. แล้ว  
ยังพบว่าบางกรณีประชาคมหมู่บ้านดําเนินการก่อนปี 2550 อาจทําให้เก่าเกินไปจึงมีมุมมอง 2 กรณี 
เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อมูลเก่า ดังนี้  

1. ต้องมีหนังสือยืนยันโดยผู้ใหญ่บ้านท่ีดําเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านว่าให้ใช้ประชาคมเดิม 
เนื่องจากได้ปฏิบัติตามระเบียบของ กพร. แล้ว 

2. ผู้ใหญ่บ้านจัดประชาคมให้ใหม่ แต่ท้ังนี้มิได้เก่ียวข้องกับข้ันตอนการออกประทานบัตรของ 
กพร. ท่ีดําเนินการไปก่อนหน้าแล้ว 



 หน้า 6 

สําหรับการประชุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 
ปกติจะถูกกําหนดเป็นวาระการประชุม และมีการอภิปรายของสมาชิกอยู่แล้ว และเมื่อมีมติท่ีประชุมจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

- สมาชิกเห็นชอบ 
- สมาชิกไม่เห็นชอบ 
- สมาชิกงดออกเสียง 
 

 

ข้อสังเกตท่ี 1  มีบางกรณีท่ีรายงานการประชุมมีจํานวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมมิได้มี
สิทธิออกเสียง จึงอาจทําให้เกิดความสับสน ดังนั้นในรายงานการประชุมจะระบุเป็น 2 กลุ่ม คือ 

- ผู้เข้าประชุม  หมายถึง  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุม  หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงมติในท่ีประชุม 
ข้อสังเกตท่ี 2 ขนาดพื้นท่ีย่ืนคําขอประทานบัตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากจัดให้มี

ประชาคมหมู่บ้านและ/หรือประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลแล้ว ท้ังนี้อาจด้วยเหตุผล
ด้านความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ในกรณีนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ ขนาดพื้นท่ีลดลงจากเดิมหรือ
ขนาดพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ควรเพิ่มข้ึนหรือลดลงหากไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน จะให้
ผู้ใหญ่หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือประธานสภาเทศบาลลงนามหนังสือรับรองให้
ใช้มติเดิม 

ข้อสังเกตท่ี 3 กรณีท่ีเคยผ่านความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล แต่ปัจจุบัน
ถูกยกระดับฐานะเป็นเทศบาล จําเป็นต้องดําเนินการขอมติของสภาเทศบาลใหม่ 

 

 

 การขออนญุาตใช้พืน้ท่ีหรือความเห็นของหน่วยงาน 
 กรณีอยู่ในพื้นท่ีป่าไม ้
กรณีอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ ท้ังป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ .2507 ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมเอกสาร 2 รายการ  
เพื่อประกอบรายงาน EIA และ IEE ได้แก่  

- คําขอขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.21)  
- รายงานการตรวจสอบสภาพป่าท่ีมีผู้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.22) 
 

ข้อสังเกต แบบ ป .ส .21 เป็นเพียงแบบฟอร์มเพื่อแสดงเจตจํานงจะขอใช้พื้นท่ีป่า 
ไม่มีความจําเป็นต่อการพิจารณารายงาน EIA และ IEE เนื่องจากสาระสําคัญท่ีจะพจิารณาประเดน็
ด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในแบบ ป.ส.22 ท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบสภาพป่าจะให้ความเห็นในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีป่าไม้ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 7 

 ความเห็นของสํานกัศิลปากรท้องท่ี 
กรมศิลปากรจัดตั้งสํานักศิลปากรท้องท่ี จํานวน 15 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนกรมในการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาค การขออนุญาตประทานบัตรในข้ันตอนการจัดทํารายงาน EIA และ IEE 
อุตสาหกรรมจังหวัดจะแจ้งไปยังสํานักศิลปากรท้องท่ีเพื่อขอทราบความเห็นในการขออนุญาตประทานบัตร 

 

 

ข้อสังเกต  
1. สํานักศิลปากรท้องท่ีบางเขต ต้องการให้ผู้ประกอบการว่าจ้างผู้ เ ช่ียวชาญ 

ด้านโบราณคดี จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโบราณคดี  
เพื่อประกอบความเห็นชอบสํานักศิลปากรท้องท่ี 

2. สํานักศิลปากรท้องท่ีบางเขต จัดทําหนังสือแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัด โดยไม่ต้อง
จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางโบราณคดี 

3. สํานักศิลปากรท้องท่ีบางเขต จัดทําหนังสือแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดระบุไม่เกี่ยวข้อง
ในการอนุญาตประทานบัตร แต่ท้ังนี้ให้ผู้ประกอบการจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมทางโบราณคดี โดยมิได้ระบุว่าต้องนํารายงานดังกล่าวมาให้สํานักศิลปากรท้องท่ี
พิจารณา เมื่อโครงการจัดทํารายงาน EIA และ IEE และผ่านการพิจารณาแล้วเมื่อเข้าสู่ข้ันตอน
การตรวจสอบและประชุมพิจารณาการอนุญาตประทานบัตรโดย กพร. จะมีคําถามว่าการท่ีสํานัก
ศิลปากรท้องท่ีมีความเห็นต่อรายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทาง
โบราณคดีอย่างไร เพื่อจะนําความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 

4. กรณีพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการมีแหล่งโบราณคดีตามประกาศของกรมศิลปากร  
จะมีมาตรการกําหนดระยะห่างการเว้นพื้นท่ี โดยท่ีพบมักกําหนดระยะ 0.5 กม. แต่กรณีแหล่งหิน
เขายะลา การถูกกําหนดให้เป็นแหล่งหินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 8 ณ วันท่ี 1 
ตุลาคม 2540 มีประทานบัตรจํานวน 3 แปลง อยู่ในพื้นท่ีแหล่งโบราณสถาน ภาพเขียนสีเขา
ยะลา แต่อนุญาตเนื่องจากประทานบัตรอยู่ห่างจากแหล่งภาพเขียนสีมากกว่า 1 กม. ท้ังนี้ ภายใต้
การอนุมัติของอธิบดีกรมศิลปากร ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน
ดังกล่าว 

5. กรณีพบหลักฐานโบราณคดี สํานักศิลปากรท้องท่ีอาจระบุความเห็นว่าไม่ควร
อนุญาตประทานบัตร ประเด็นท่ีมีการโต้แย้ง 

- บริเวณท่ีพบไม่ใช่แหล่งโบราณคดีตามประกาศ แต่เป็นเพียงวัตถุ/สิ่งบ่งช้ีทาง
โบราณคดี 

- ขณะสํารวจผู้ประกอบการมิได้ร่วมตรวจสอบด้วย อาจมีการกล่ันแกล้งโดยผู้ไม่
หวังดีต่อผู้ประกอบการ 

- ไม่สามารถบ่งช้ีได้แน่นอนหรือเด่นชัดว่าเป็นโบราณวัตถุ 
- โบราณวัตถุท่ีพบอาจเป็นโบราณวัตถุท่ีพบได้ท่ัวไปไม่อยู่ในระดับความสําคัญท่ี

จะต้องอนุรักษ์ไว้ 
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 กรณีพื้นท่ี สปก. 4-01 
โดยปกติผู้ครอบครองท่ีดิน สปก.4-01 จะไปย่ืนเจตจํานงทําบันทึก และสละสิทธ์ิท่ีดินท่ี

ครอบครองต่อสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัด (สปก.จังหวัด) จากนั้นผู้ขออนุญาตทําเหมือง
จะไปย่ืนขอใช้พื้นท่ีต่อ สปก. จังหวัด และเมื่อมีการประชุมให้ความเห็นแล้วจะแจ้งต่อผู้ประกอบการ  

 
 

 

ข้อสังเกต การใช้พื้นท่ี สปก.4-01 มักปรากฏเส้นทางเช่ือมต่อเพื่อเข้าพื้นท่ีเกษตรกรรม  
เพื่อวางแผนทําเหมือง หากกรณีมีแหล่งแร่อยู่ในเส้นทางดังกล่าว ปัญหาท่ีสําคัญ คือ การขอ
อนุญาตใช้พื้นท่ี สปก. จะกําหนดการขอเฉพาะท่ีดินท่ีครอบครองตามท่ีผู้ครอบครองท่ีดินสละสิทธ์ิ 
แต่มิได้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้พื้นท่ี สปก.4-01 บริเวณเส้นทาง จึงอาจมีปัญหาซํ้าซ้อนในการขอ
อนุญาต 

 

 

 กรณีพื้นท่ีนคิมสร้างตนเอง 
นิคมสร้างตนเอง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น กรมนิคมสร้างตนเอง 

พระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กรณีท่ีผู้ประกอบการสอบถามความเห็นขออนุญาตใช้พื้นท่ี
เพื่อการออกประทานบัตร ผู้ปกครองนิคมจะยังไม่ออกหนังสือความเห็น แต่จะรอรายงาน EIA หรือ IEE 
ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. ก่อนแล้วจึงจะนําเร่ืองแล้วต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต่อไป อย่างไรก็ตาม
กรณีท่ีจะเข้าใช้พื้นท่ีป่าไม้ จะต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ในอีกข้ันตอนหนึ่ง 

 กรณีพื้นท่ีอยู่ในเขตป่าไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 
จะดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงเพื่อจ่ายเงินชดเชยส่ิงก่อสร้าง ต้นไม้ท่ีปลูก และการใช้

ประโยชน์พื้นท่ีสวนป่าก่อน โดยจ่ายงวดแรกเมื่อทําบันทึกข้อตกลง และส่วนท่ีเหลือเมื่อได้รับอนุญาตประทานบัตร 
 

 

ข้อสังเกต พื้นท่ีอยู่ในการดูแลของ อ.อ.ป. จะได้รับมอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีความ
เสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้ เพื่อให้ อ.อ.ป. ปลูกป่า โดยกรมป่าไม้ยังมีความเป็นเจ้าของดังเดิม 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตใช้พื้นท่ีตามระเบียบของกรมป่าไม้ โดยต้องมีแบบ ป.ส.21 
และ ป.ส.22 พร้อมท้ังจ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนกรณีท่ัวไป 

 

 

 

 กรณีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 2 
กรณีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 2 เช่น เขตลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมติ ครม.  

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2531 กําหนดมาตรการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 2 ว่าการใช้พื้นท่ีทํา
กิจการเหมืองแร่ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง จะต้องมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบรับรองว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหาพื้นท่ีดําเนินการท่ีอื่นได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดจะแจ้งหนังสือรับรองไปยังเลขาธิการ สผ. 

 หนังสอืรับรองสภาพส่ิงแวดล้อม 
หนังสือรับรองสภาพส่ิงแวดล้อม ใช้กรณีท่ีผู้ขออนุญาตประทานบัตรมีกิจกรรมเหมืองใน

พื้นท่ีเดิมหรือติดกัน เพื่อบ่งช้ีว่าหน่วยงาน หรือผู้นําชุมชนให้ความเห็นว่าเป็นผู้ประกอบการท่ีดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม หรือแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการประกอบกิจการท่ีผ่านมาให้การสนับสนุนกิจการ
ของสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จะทําให้เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อโครงการท่ีจะขอใหม่ 
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7. สรุปประเด็นปัญหาการพิจารณารายงาน EIA และ IEE 

เพื่อให้การจัดเตรียมร่างคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA และ IEE สอดคล้องกับประเด็นการ
พิจารณาของ คชก. และมีองค์ประกอบครบถ้วน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 ท่ีปรึกษาจึงรวบรวมข้อมูลหลักดังนี้ 

 การพจิารณา EIA และ IEE ของ คชก. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึงเดอืนกรกฎาคม 
2554 

 ผลการประชุมของ กพร. และผู้เช่ียวชาญ เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 เร่ือง รายงาน
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทําเหมือง 

 การตรวจสอบเอกสารประกอบรายงาน EIA และ IEE ของท่ีปรึกษา 
 ข้อคดิเหน็จากการจดัประชุมโดยท่ีปรึกษา 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 15 ธันวาคม 2554 และ
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 13 มกราคม 2555 โดยมกีารประชุมของทุกภาคสว่น ประกอบดว้ย หนว่ยงาน
ราชการ เจ้าหน้าท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ส่วนกลางและภูมิภาค ผู้ประกอบการ 
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมเกียรติ  ภู่ธงชัยฤทธิ์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

นายปณิธาน  จินดาภู 
รองอธิบดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

นายชาติ  หงส์เทียมจันทร์ 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารส่ิงแวดล้อม 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

นายไพชยนต์  เจริญไชยศรี 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 
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8. ลักษณะคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA 

การจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA และ IEE จําแนกออกเป็น 6 บท ได้แก่  
 บทท่ี 1 บทนํา 
 บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 
 บทท่ี 3  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
 บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 บทท่ี 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บทท่ี 6 แผนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

โดยคู่มือแนวทางรายงาน EIA และ IEE จะไม่มีความแตกต่างกันมากนักด้านเนื้อหา ยกเว้น
รายงาน EIA สําหรับโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างจะมีการใช้วัตถุระเบิดดังข้อมูล
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและการประเมินผลกระทบตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ 

และรายงานดังกล่าวจะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชากร และการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคม ท่ีต้องดําเนินการอย่างน้อย 2 คร้ัง ได้แก่ คร้ังท่ี 1 เร่ิมเพื่อกําหนด
ขอบเขตการศึกษา 

คร้ังท่ี 1 ในระหว่างเร่ิมต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขต
การศึกษา 

คร้ังท่ี 2 ในระหว่างเตรียมจัดทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ จะต้องดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสรุปภาพในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

คุณปราวีณา ใสสะอาด  
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผ.ศ.ดร.ไกรชาติ  ตันตระการอาภา (ผู้จัดการโครงการ) 
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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9. สรุปผลการศึกษา 

 ด้านการจัดเตรียมเอกสารประเภทรายงาน EIA และ IEE 
 เอกสารการจัดประชาคมหมู่บ้าน และความเห็นของหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องระบุให้ชัดเจน

ถึงกิจกรรมของโครงการ และนําเสนอหรืออภิปรายเกี่ยวกับโครงการ ท้ังในด้านบวกและด้านลบ 
 เอกสารประกอบความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี มีท้ังกรณีให้ความเห็นหรือบางท้องท่ี

กําหนดให้ผู้ประกอบการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเพื่อจัดทํารายงานการตรวจสอบ และประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ทางโบราณคดี ทําให้มีความแตกต่างกันในด้านการปฏิบัติงาน 

 กรณีพื้นท่ีเหมืองแร่อยู่พื้นท่ี สปก.4-01 จะต้องระบุความต้องการใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการทําเหมือง 

 กรณีพื้นท่ีเหมืองแร่อยู่ในพื้นท่ีอื่นๆ ให้ยึดถือตามระเบียบของหน่วยงานน้ัน โดยนํา
ความเห็นเบื้องต้นมาประกอบการจัดทํารายงาน EIA และ IEE  

 ด้านการจัดทํารายงาน EIA และ IEE 

คู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA และ IEE เป็นส่วนช่วยหรือผลักดันให้กระบวนการจัดทํา
และพิจารณารายงาน EIA และ IEE ตรงประเด็นตามแนวทางของ สผ. และ คชก. ปัจจุบัน แต่ในอนาคต
หากสถานการณ์เปลี่ยน ท้ังด้านสภาพส่ิงแวดล้อมหรือองค์ประกอบ ทาง คชก. อาจจะทําให้คู่มือท่ีจัดทําข้ึน
ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม 

 

10. ข้อเสนอแนะ 

 การจดัประชาคมและความเหน็จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กพร. จะต้องเน้นยํ้าให้ดําเนินการตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง
การให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.2545 

 กรณีความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี  

กพร. ควรประสานงานกับกรมศิลปากรในประเด็น ดังนี้ 
 สํานักศิลปากรท้องท่ีทุกพื้นท่ีควรยึดรูปแบบของการให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาต

ประทานบัตรกับอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีเหมือนกัน 
 การจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโบราณคดี ควรจะ

ยึดกําหนดเกณฑ์ของการจัดทํา ดังนี้ 

- หากสํานักศิลปากรท้องท่ีตรวจสอบแล้วว่าในรัศมี 0.5 กม. ไม่มีแหล่งโบราณคดีหรือ 
สถานที่สําคัญไม่มีความจําเป็นต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โบราณคดี 

-  กรณีรัศมี 0.5 กม. ตรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีหรือสถานท่ีสําคัญให้จัดทํารายงาน
การตรวจสอบและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโบราณคดี 

 กรณีที่กรรมสิทธิ์อยู่ในที่ดินประเภทอื่นๆ เช่น นิคมสร้างตนเอง หากหน่วยงานดังกล่าว
ทําหนังสือตอบว่าให้รายงาน EIA และ IEE ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. หรือ คชก. ก่อน แล้วจะพจิารณาให้
กรณีเช่นนี้ องค์ประกอบของรายงาน EIA หรือ IEE ไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารส่วนนี้ 
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