EIA ในปริบทโรงพยาบาล
* สิ่ งก่ อสร้ างทีต่ ้ องทํา EIA
* เตรียมความพร้ อมเพื่อ ทํา EIA
* ปัญหาทีพ่ บในกระบวนการพิจารณา EIA
* ประเด็นคําถามทีพ่ บบ่ อย
โดย ดร. อารี สุ วรรณมณี

สิ่ งก่ อสร้ างทีต่ ้ องทํา EIA

โรงพยาบาล
# 60 เตีย ง
# 30 เตีย ง ใกล้ แ ม่ น ํา้ ทะเล 50 ม.
# 30 เตีย ง ใน พท.คุ้ม ครองฯ
#10-29 เตีย ง ใน พ.ท.คุ้ม ครองฯ

กฎหมาย
EIA IEE
/
ประกาศ ทส. 61
/
ประกาศ ทส. 61
/
ประกาศพื ้นที่ค้ มุ ครองฯ
/
ประกาศพื ้นที่ค้ มุ ครองฯ

ที่อ ยู่อ าศัยรวม
#80 ห้ อ ง หรื อ 4,000 ตรม.
#80 ห้ อ ง หรื อ 4,000 ตรม.
# 10-79 ห้ อ ง หรื อ 500-4,000 ตรม.
อาคารสูง/ใหญ่ พ เิ ศษ
#อาคารริม แม่ น ํา้ ฝั่ งทะเล
#ในพืน้ ที่ค้ ุม ครองฯ

กฎหมาย
EIA IEE
/
ประกาศ ทส. 61
/
ประกาศพื ้นที่ค้ มุ ครองฯ
/
ประกาศพื ้นที่ค้ มุ ครองฯ
กฎหมาย
EIA IEE
/
ประกาศ ทส. 61
/
ประกาศพื ้นที่ค้ มุ ครองฯ

มี 2 เรื่ องหลักในเตรียมความพร้ อมเพื่อ ทํา EIA
= = รวบรวมข้ อ มูล ที่เ กี่ยวข้ อ ง ควบคู่ก ับ การสรรหาที่ป รึก ษา
= = ผู้ค วบคุม กํากับ การทํารายงาน

1. ข้อ มูล ที่จ าํ เป็ น เพื่อ จัด ทํา รายงาน EIA ควบคู่ก บั
การจัด หาที่ป รึก ษา
เอกสารส่ว นหน้ า รายงาน ปกหน้ า ฟอร์ม สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา (หล กั การ เหตุผล ความเป็ น มา )
บทที่ 2 รายละเอีย ดของโครงการ (แผนที่ แบบแปลน ระบบ
จัด การของเสีบ )
บทที่ 3 สภาพแวดล้อ มปัจ จุบ นั (ข้อ มูล ทุติ ย ภูมิ ปฐมภูมิ )
บทที่ 4 การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
บทที่ 5 มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
บทที่ 6 มาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม
ภาคผนวก เช่น หนังสือ ขออนุญ าตหรือ รับ รองจากหน่ ว ยงานอื่น

4

การควบคุมกํากับการจัดทํารายงาน
@ เจ้ าหน้ าทีจ่ ากเจ้ าของโครงการ
ประสานกับที่ปรึ กษาตลอดเวลาในการจัดทํารายงานฯ
@ คณะกรรมการกํากับ
ตรวจสอบรายงานฯ ก่อนนําเสนอ เข้าสู่ การพิจารณา

ปัญหาทีพ่ บในกระบวนการพิจารณา EIA
1. เป็ นไปตามแนวทางการจัดทํารายงานฯ
2. เป็ นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
3. เป็ นไปตามหลักวิชาการเฉพาะด้ าน

เอกสารหล กั ฐานทีต ้อ งนํา เสนอตามแนวทาง

- แบบรายการแสดงผลกระทบ สผ.1
- ปกหน้ า ปกใน ตามแบบ สผ. 2,6
- หนังสือ รับ รองการจัด ทํา รายงานฯ ตามแบบ สผ. 3,7
- สํา เนาใบอนุญ าตฯ (แบบ สวล.4)
- บัญ ชีร ายชื่อ ผูจ้ ดั ทํา รายงานฯ ตามแบบ สผ. 4,8
- แบบแสดงรายละเอีย ดการเสนอรายงานฯ ตามแบบ สผ. 5,9
- ตามแนวทางแนวทางการมีส ่ว นร่ว มของประชาชน ใน
กระบวนการจัด ทํา รายงาน การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม
- มีหนังสือ ตอบข้อ หารือ จากหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง

เป็ นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
1. กฎหมายที่ใ ช้ บ งั คับ กิจ การเฉพาะเรื่ อ ง
ควบคุม อาคาร สถานพยาบาล สาธารณสุข จัด การทะเลและ
ชายฝั่ ง การจราจร ขุด ดิน และถมดิน การฟื ้ น ฟูส มรรถภาพคน
พิ ก าร ส่ งเสริ ม แ ละรั ก ษาคุ ณ ภาพ สิ่ ง แ วดล้ อ ม (มาตร ฐาน
คุณภาพอากาศ เสีย ง ความสั่น สะเทือ น คุณภาพนํา้ ทิง้ )

2. กฎหมายที่ใ ช้ บ งั คับ เฉพาะพืน้ ที่
ผั ง เมื อ งร วม เข ตควบคุ ม อ าคาร กํ า ห น ดพื น้ ที่ เ สี่ ย งจาก
แผ่ น ดิน ไหว กําหนดพืน้ ที่ค วบคุม การสูบ นํา้ บาดาล กําหนด
พืน้ ที่ท างขึน้ ลงของเครื่ อ งบิน ประกาศกระทรวงฯ กํา หนด
พืน้ ที่ค้ ุม ครองสิ่งแวดล้ อ ม

เป็ นไปตามหลักวิชาการ
รายละเอียดและกิจกรรม
ของโครงการ
ในช่ วงก่ อสร้ าง
และดําเนินการ

สภาพสิ่ งแวดล้ อม
ภายในและบริเวณ
รอบโครงการ
กิจกรรมในช่วงการก่อสร้าง
-การปรับพื้นที่
-การขนดิน
- การขนวัสดุอุปกรณ์
- คนงาน
-การใช้ไฟฟ้า
-การใช้น้ าํ
-การใช้ชายหาด
-การใช้ทะเล

กิจกรรมในช่วงเปิ ดดําเนินการ
-จํานวนคน
-ปริ มาณรถการใช้ถนน
-การใช้ไฟฟ้า
-การใช้ชายหาด
--การใช้ทะเล

การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

* ประเด็นคําถามทีพ่ บบ่ อย
ใช้ เวลานานเท่ าไหร?
* เวลาจัดทํารายงานฯ ไม่ ได้ กาํ หนด
* เวลาพิจารณา กําหนดไว้

ขั้นตอนการพิจารณา EIA สํ าหรับโครงการของเอกชน และ
โครงการทีไ่ ม่ ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม.
ผู้ดาํ เนินงาน/ขออนุญาต
เสนอรายงานต่ อ สผ. และเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งมีอาํ นาจอนุญาต
รายงานข้ อมูล
ไม่ ครบถ้ วน สผ. ตรวจสอบรายงาน (15 วัน)
รายงานถูกต้ อง/ข้ อมูลครบถ้ วน
สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้ น (15 วัน)
เห็นชอบ
เจ้ าหน้ าทีซ่ ึ่งมีอาํ นาจอนุญาต
เห็นชอบ

คชก. พิจารณา ( 45 วัน)
ไม่ เห็นชอบ
คชก. พิจารณา ( 30 วัน)
ไม่ เห็นชอบ

บุคคลผู้ขออนุญาตแก้ ไข
เสนอรายงาน 180 วัน
ไม่ส่งรายงาน

จบกระบวนการ

