
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๑/๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่   
๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๙)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๑๐)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๑๑)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ขนาด”  ให้หมายความรวมถึง  จ านวน  ก าลังการผลิต  หรือระวางรับน้ าหนัก  แล้วแต่กรณีด้วย   
“คณะกรรมการผู้ช านาญการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ง  หรือเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ทั้งที่เป็นการทั่วไปและในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ  เช่น  พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดต่าง ๆ  
หรือในเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

“อนุญาต”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระท าการใด 
ที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท าการนั้น  และให้หมายความรวมถึง  
การออกใบอนุญาต  การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตร  
และการให้อาชญาบัตรด้วย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



“ขยะมูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น 

“พ้ืนที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ  ๘๐”  หมายความว่า  พ้ืนที่ซึ่งมีผลการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๑๐๐  ไมครอน  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๑๐  ไมครอน  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  ก่อนด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน  
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้อยละ  ๘๐  ของค่ามาตรฐาน  ตามประกาศของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ออกตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อย่างน้อย  ๔  จุด  โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย  ๗  วัน  
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน  และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัด
จะต้องห่างกัน  ๕ - ๗  เดือน  พร้อมกับบันทึกกิจกรรมในขณะที่ท าการตรวจวัดและแผนผัง 
แสดงต าแหน่งที่ท าการตรวจวัด 

“ลุ่มน้ าหลัก”  หมายความว่า  ลุ่มน้ าหลัก  ๒๕  ลุ่มน้ า  ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑ 
“ประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก”  หมายความว่า  อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ า  เพ่ือทด   

กักกั้น  หรือระบายน้ า  โดยมีช่องปิดเปิดได้  ในแม่น้ าสายหลักตามเอกสารท้ายประกาศ  ๒ 
“อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า”  หมายความว่า 
 กลุ่ม  ๑  เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง  โดยเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 

ที่มีการถลุง  การหลอม  หรือการหล่อ 
 กลุ่ม  ๒  เหล็กขั้นปลาย  ได้แก่  โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ที่มี 
  (๑) การรีดเหล็ก  (Rolling)  ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็น  ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น  

(Cold  Roll  Forming)  และการรีดปรับสภาพผิว  (Skin-pass  หรือ  Temper  Rolling) 
  (๒) การทุบขึ้นรูปร้อน  (Hot  Forging) 
  (๓) การเคลือบผิวของอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า  (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะ

หลอมเหลว  กรรมวิธีทางไฟฟ้า  กรรมวิธีทางเคมี  กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี) 
  (๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ  (Ferrous  Metal  Foundries) 
“อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง  ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้  
ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่ 

“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง”  หมายความว่า  กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง  ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภค 
ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่ 

“ค้าปลีก”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจ านวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



“ค้าส่ง”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจ านวนมากให้แก่ผู้ซื้อ 
เพื่อน าไปขายให้แก่ผู้บริโภค  หรือน าไปให้บริการต่อ 

“ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก”  หมายความว่า  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
ทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ทั้งที่วางบนพ้ืนดินใต้ดินในน้ า   
หรือวางอยู่บนสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่อยู่ในพ้ืนที่ 
นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง 

หมวด  ๑ 
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการซึ่งต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

ข้อ ๓ ให้โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต  ตามขนาด 
ที่ก าหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ  ๓  และ  ๔  เป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 
ซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๔ โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต  แต่มีขนาด 
ไม่ถึงตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓  หากมีการขยายขนาดของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการดังกล่าว
ในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท ารายงานให้เป็นไปตาม  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย 

ในกรณีที่โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว  และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตได้น ามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว  ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ  หรือการขยายขนาดของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการให้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในรายงาน  ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดท าข้อมูล  หรือรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  หรือจัดท าเป็นรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ที่ก าหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น ๆ   

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้  หากต้องมีการแก้ไข  
เพ่ิมเติม  หรือต้องจัดท าสถิติ   ข้อมูล  หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ ในเรื่องใด  เป็นดุลพินิจ  
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ  แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ช านาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม  
ความได้สัดส่วน  และความจ าเป็นในการใช้ดุลพินิ จในเรื่องนั้น  ๆ  ไว้ด้วย  และให้ความเห็น 
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕ ในกรณี โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญาต   
เป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ   
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  
คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าว 
แต่เพียงอย่างเดียว 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขในการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 
 

ข้อ ๖ การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ  กิจการ   
หรือการด าเนินการซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ  ๓  ให้แบ่งออกเป็น   

(๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และ 
(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ข้อ ๗ การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามข้อ  ๖  (๑)  จะต้องประกอบ

ไปด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(๑) บทน า  ให้แสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตการศึกษา  และวิธีการ

ศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง  และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้  ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้นด้วย  พร้อมระบุ เหตุผล  
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ 

(๒) รายละเอียดโครงการ  ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่  ประเภท  ขนาด  วิธีการด าเนินการ  กิจกรรมประกอบ   
และสถานที่ตั้งของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง  
รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจ าก
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ในมาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม  
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม   

(๓) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์  และคุณค่าต่อคณุภาพชีวติ  
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพ้ืนที่  และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน  

้หนา   ๕
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ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดท ารายงาน  เพ่ือน าผลการรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาปัจจุบัน 
มาใช้ประกอบการจัดท ารายงาน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

(๔) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จะต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่มีนัยส าคัญ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคุณค่าต่าง ๆ  ตาม  (๓)   

(๕) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

 (ก) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จากการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม  (๔)  และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอ
มาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 

 (ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการ
และในทางปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น ๆ   

 (ค) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ได้แก่  รายการอ้างอิง  เช่น  
รูปภาพและผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  เป็นต้น  และภาคผนวก  
เช่น  การค านวณ  ตัวอย่างแบบสอบถาม  หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผลการวิจัย  
เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๗) ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามรูปแบบ
ของการจัดท าตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑)  ถึง  (๖)  พร้อมกับแนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต้นฉบับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนา 
ของต้นฉบับรายงาน  อย่างน้อย  ๑๔  ฉบับ 

 (ข) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ส าคัญ  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๑ 

 (ค) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.๒ 
 (ง) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.๓ 
 (จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.๔ 
 (ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.๕ 
 (ช) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๘ การจัดท ารายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวด ล้อม   ตามข้ อ   ๖   (๒ )   
จะต้องประกอบไปด้วยสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายงานฉบับหลัก  มีดังนี้ 
 (ก) บทน า  ให้แสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตการศึกษา   

และวิธีการศึกษา  รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง  และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้  ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้นด้วย  พร้อมระบุเหตุผล  
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ 

 (ข) รายละเอียดโครงการ  ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่  ประเภท  ขนาด  วิธีการด าเนินการ  กิจกรรมประกอบ   
และสถานที่ตั้งของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง  
รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการ  ในมาตราส่วน  ๑  :  ๕๐,๐๐๐  และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม  
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม 

 (ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์  และคุณค่าต่อคณุภาพชีวติ  
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจน
สภาพปัญหาปัจจุบัน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ  
ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการด าเนินการ  ทั้งนี้  การด าเนินการเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ให้เป็นไปตามแนวทาง  
ที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

 (ง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้ระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และคุณค่าต่าง ๆ  
ตาม  (ค)  รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการด า เนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย 

 (จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

  ๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จากการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ตาม  (ง)  และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 
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  ๒) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสม 
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 

  ๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ด าเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ที่เคยมีการด าเนินการมาก่อน 

  ๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  สามารถเสนอเป็น
แผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย 

(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  รายการอ้างอิง  เช่น  
รายงานการเก็บตัวอย่าง  รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รูปภาพ  และผังหรือแบบ 
ที่ ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  และภาคผนวก  เช่น  การค านวณ   
ตัวอย่างแบบสอบถาม  หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๓) ส าหรับกรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนนิการ  จัดท ารายงานฉบับย่อ  โดยมีสาระส าคัญอย่างน้อย  ได้แก่  (ก)  บทน า  (ข)  
รายละเอียดโครงการกิจการ  หรือการด าเนินการโดยสังเขป  ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก  
และ  (ค)  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

(๔) ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัดท าตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑)   
ถึง  (๒)  หรือ  (๑)  ถึง  (๓)  แล้วแต่กรณี  พร้อมกับแนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  ตาม  (๑)  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนาของต้นฉบับ
รายงานอย่างน้อย  ๑๔  ฉบับ 

 (ข) กรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน  
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  ที่ต้องจัดท ารายงานฉบับย่อตาม  (๓)  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีก  
จ านวน  ๑  ฉบับ 
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 (ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ  สผ.๑ 

 (ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๖ 
 (จ) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๗ 
 (ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๘ 
 (ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.๙ 
 (ซ) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๙ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน  และส าเนาของต้นฉบับรายงาน  ส าเนาเอกสารแนบ  

และรูปแบบของรายงาน  ที่ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการ  จะต้องจัดท าและจัดส่งตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แล้ว  ผู้ด าเนินการผู้ขออนุญาต  
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร  แผนผัง   
แผนที่  หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  และสถิติข้อมูลที่ใช้ประกอบ 
การจัดท ารายงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนนิการนั้น ๆ  แล้วแต่กรณีอีกดว้ย  โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

การจัดส่งเอกสารในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะมีมติ  
ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  
จัดส่งเพิ่มเติม  เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด 

ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๖  ให้เสนอในขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือของหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ  
ของทางราชการ  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น  
เสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(๒) กรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  
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ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้ นเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ   
หรือขออนุมัติงบประมาณ  ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  แล้วแต่กรณี 

(๓) กรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับอนุญาต  
ตามกฎหมายให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตารา ง 
ในเอกสารท้ายประกาศ  ๕  และ  ๖   

ข้อ ๑๑ การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  หรือรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๖  จะต้องจัดท าโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มาให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณาใหม่ตามมาตรา  ๕๑/๑  วรรคสอง  และวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการ
พิจารณาก่อนหน้านั้น  การจัดเก็บสถิติข้อมูล  การส ารวจข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การรับฟัง  
ความคิดเห็นประชาชน  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการใหม่บางส่วน  หรือต้อง
จัดท าใหม่ทั้ งหมด  ให้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะจะพิจารณา   
และมติดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ช านาญการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๓ ในกรณีประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความใน
มาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
แห่งใด  มิได้มีการประกาศก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ  ให้น าโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งรับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มายังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยให้ถือว่าส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ไดร้บั
มอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์  นับแต่วันประทับรับเอกสาร   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๕ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ 
จะมีผลใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ  ให้ด าเนินการพิจารณา
ให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้กระบวนการ
พิจารณาสิ้นสุดลง 

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  สรุศักดิ์  กาญจนรตัน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



เอกสารทา้ยประกาศ ๑ 
 

ลุ่มน้ําหลกั ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศไทย 
๑. ลุ่มนํ้าสาละวิน 
๒. ลุ่มนํ้าโขง 
๓. ลุ่มนํ้ากก 
๔. ลุ่มนํ้าชี 
๕. ลุ่มนํ้ามลู 
๖. ลุ่มนํ้าปิง 
๗. ลุ่มนํ้าวัง 
๘. ลุ่มนํ้ายม 
๙. ลุ่มนํ้าน่าน 
๑๐.ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 
๑๑.ลุ่มนํ้าสะแกกรัง 
๑๒.ลุ่มนํ้าป่าสกั 
๑๓.ลุ่มน้ําท่าจนี 
๑๔.ลุ่มนํ้าแม่กลอง 
๑๕.ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
๑๖.ลุ่มนํ้าบางปะกง 
๑๗.ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
๑๘.ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
๑๙.ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
๒๐.ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตก 
๒๑.ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
๒๒.ลุ่มนํ้าตาปี 
๒๓.ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
๒๔.ลุ่มนํ้าปัตตานี 
๒๕.ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 



เอกสารทา้ยประกาศ ๒ 
 

แม่น้ําสายหลกั ๒๓ สายของประเทศไทย 

๑. แม่นํ้ายวม 
๒. แม่นํ้าสงคราม 
๓. แม่นํ้ากก 
๔. แม่นํ้าชี 
๕. แม่นํ้ามลู 
๖. แม่นํ้าปิง 
๗. แม่นํ้าวัง 
๘. แม่นํ้ายม 
๙. แม่นํ้าน่าน 
๑๐. แม่นํ้าเจ้าพระยา 
๑๑. แม่นํ้าสะแกกรัง 
๑๒. แม่นํ้าป่าสัก 
๑๓. แม่นํ้าท่าจีน 
๑๔. แม่นํ้าแมก่ลอง 
๑๕. แม่นํ้าปราจีนบุรี 
๑๖. แม่นํ้าบางปะกง 
๑๗. แม่นํ้าจันทบุรี 
๑๘. แม่นํ้าเพชรบุรี 
๑๙. แม่นํ้าปราณบุรี 
๒๐. แม่นํ้าสายบุรี 
๒๑. แม่นํ้าตาปี 
๒๒. แม่นํ้าปัตตานี 
๒๓. แม่นํ้าตรัง 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

เอกสารทา้ยประกาศ ๓ 
โครงการ กิจการ หรือการดาํเนนิการซ่ึงตอ้งจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งตน้ 

 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 

๑ การทําเหมืองแร่อ่ืนๆ นอกเหนือจากประเภทที่
กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔ 
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี  

(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี  
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล 
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์ 
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ  

       (๗) เหมอืงแร่ดินเบา 
 

ทุกขนาด 

๒ สนามบินน้ํา ทุกขนาด 



เอกสารทา้ยประกาศ ๔ 
โครงการ กิจการ หรือการดาํเนนิการซ่ึงตอ้งจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
๑ การทาํเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี 
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน 
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช 
๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน 
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด 

๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน 
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด 
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 

๑.๔.๑ พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๓ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสาํคัญระหว่างประเทศ 
๑.๔.๔ พ้ืนที่ทีอ่ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี     

แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ         
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 

๒ การพฒันาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลียม 
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ  
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม 
 

ทุกขนาด 
 

๓ โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ 
ยกเว้น 
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ

ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับย่ีสิบบาร์
และมีขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ
หกน้ิวในทุกพ้ืนที่ แต่ไม่รวมถึงพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรหีรือ
กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่าย่ีสิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกน้ิวขึ้นไป ทีโ่ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
๔ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  

ทุกขนาด 
 

๕ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี  ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๑๐๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 

๖ อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโิตรเลียม 
 

ทุกขนาด 

๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกา๊ซธรรมชาต ิ
 

ทุกขนาด 

๘ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry) 
และอุตสาหกรรมทีใ่ช้คลอรนี (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) ดังน้ี 
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร-์แอลคาไล (Chlor – alkali industry)   

ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน 
(Bleaching Powder) 

๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์ 
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 

ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด  
หรือรวมกันต้ังแต่  ๑๐๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 
 

๙ อุตสาหกรรมผลติปนูซีเมนต ์
 

ทุกขนาด 

๑๐ อุตสาหกรรมผลติเย่ือกระดาษ ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๕๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 

๑๑ อุตสาหกรรมทีผ่ลติสารออกฤทธ์ิหรือสารที่ใชป้้องกนัหรือกําจัด
ศตัรพูชืหรือสตัว์โดยใชก้ระบวนการทางเคมี 

ทุกขนาด 

๑๒ อุตสาหกรรมผลติปุย๋เคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
 

ทุกขนาด 

๑๓ อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ําตาล ดังต่อไปน้ี 
๑๓.๑  การทํานํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว                     

นํ้าตาลทรายบริสุทธ์ิ 
๑๓.๒  การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน     

ที่คล้ายคลึงกัน 

 
ทุกขนาด 
 
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๒๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
๑๔ อุตสาหกรรมเหลก็หรือเหลก็กลา้  ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด  

หรือรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป 

๑๕ อุตสาหกรรมถลงุหรือแตง่แร่ หรือหลอมโลหะ ซ่ึงมิใช่เหล็กหรือ
เหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔  

ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๕๐ ตัน 
ต่อวันขึ้นไป  

๑๖ อุตสาหกรรมผลติสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ผลติเบียร์และไวน์  
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล ์
 
 
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์  
 
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ 

 
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่      
๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป 
(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี) 
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ 
๖๐๐,๐๐๐ ลติรต่อเดือนขึ้นไป 
ที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลติรต่อเดือนขึ้นไป 

๑๗ โรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวมเฉพาะสิง่ปฏกิลูหรือวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

ทุกขนาด 

๑๘ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทกุประเภท                               
ยกเว้น โรงไฟฟา้พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเปน็เชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ต้ังอยู่พ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
๑๘.๑  พ้ืนที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ช้ัน

คุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน ๑ และช้ัน ๒ 
๑๘.๒  พ้ืนที่คุม้ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๘.๓  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติของคณะรัฐมนตร ี
๑๘.๔  พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสาํคัญระหว่างประเทศ 
๑๘.๕  พ้ืนที่ซึง่มีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ 

๘๐ ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 
๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป 
 

๑๙ ระบบทางพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพเิศษ หรือ
โครงการที่มีลกัษณะเชน่เดียวกบัทางพเิศษ 
 

ทุกขนาด 

๒๐ ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วย 
ทางหลวง ที่ตัดผ่านพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี  
๒๐.๑ พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
        ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
๒๐.๒ พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย 
         อุทยานแห่งชาติ 

ทุกขนาด 
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
๒๐.๓ พ้ืนทีท่ีค่ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็น 
        พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ ๒  
๒๐.๔ พ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๒๐.๕ พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก

ระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
๒๐.๖ พ้ืนทีท่ีอ่ยู่ในหรือใกลพ้ื้นที่ชุ่มนํ้าที่มคีวามสําคัญระหว่าง

ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหลง่มรดกโลก  
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร  

๒๐.๗ พ้ืนทีท่ีต้ั่งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี        
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ     
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร 
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง 

๒๑ ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ชร้าง 
 

ทุกขนาด 

๒๒ ท่าเทียบเรือ  ที่รองรับเรือขนาดต้ังแต่ ๕๐๐   
ตันกรอสข้ึนไป หรือมีความยาว
หน้าท่าต้ังแต่ ๑๐๐ เมตร        
หรือมีพ้ืนที่ท่าเทียบเรือรวม    
ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๒๓ ทา่เทียบเรือสาํราญกีฬา ที่รองรับเรือได้ต้ังแต่ ๕๐ ลําขึ้นไป
หรือมีพ้ืนที่ท่าเทียบเรือรวม    
ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๒๔ การถมทีด่นิในทะเล  ที่มีขนาดไม่ถึง ๓๐๐ ไร ่

๒๕ การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล  
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสนํ้า 
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล 

ทุกขนาด 

๒๖ โครงการระบบขนส่งทางอากาศ 
เฉพาะการก่อสร้าง หรือขยายสนามบิน หรอืทางขึ้นลงช่ัวคราว
ของเคร่ืองบินพาณิชย์ 

ที่มีขนาดความยาวของทางว่ิง
ต้ังแต่ ๑,๑๐๐ เมตรขึ้นไป 
 

๒๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารซ่ึงมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้  
๒๗.๑ อาคารที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้า ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒  

ฝั่งทะเล  หรือทะเลสาบ  หรอืชายหาด  หรือที่ต้ังอยู่ใกล้ 
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์    

ที่มีความสูงต้ังแต่ ๒๓ เมตรขึน้ไป 
หรือมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรอื
ช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกัน 
ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร     
ขึ้นไป 
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขนาด 
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง  
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน 

 

๒๘ การจัดสรรทีด่นิเพื่อเปน็ที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณชิย์ตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดสรรทีด่นิ 

ที่มีจํานวนที่ดินแปลงย่อย       
ต้ังแต่ ๕๐๐ แปลงขึ้นไป          
หรือมีเน้ือที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร ่

๒๙ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  
๒๙.๑ กรณีต้ังอยู่ใกล้แม่นํ้าตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ 

ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร 
๒๙.๒ กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑  

 
 
ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ต้ังแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป 
ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ต้ังแต่ ๖๐ เตียงขึ้นไป 

๓๐ โรงแรมหรือสถานทีพ่กัตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจํานวนห้องพัก                     
ต้ังแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
ใช้สอยต้ังแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
ขึ้นไป 

๓๑ อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ที่มีจํานวนห้องชุดหรือห้องพัก 
ต้ังแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
ใช้สอยต้ังแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
ขึ้นไป 

๓๒ การชลประทาน  ที่มีพ้ืนที่การชลประทาน              
ต้ังแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป 

๓๓ โครงการทกุประเภทที่อยู่ในพืน้ทีท่ีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดใหเ้ป็นพืน้ทีช่ั้นคณุภาพลุ่มน้ําชั้น ๑  

ทุกขนาด 

๓๔ การผนัน้าํข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้  
๓๔.๑ การผันนํ้าข้ามลุ่มนํ้าหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ              

หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                
ที่เป็นการดําเนินการช่ัวคราว  

๓๔.๒ การผันนํ้าระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ             
หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                  
ที่เป็นการดําเนินการช่ัวคราว 

ทุกขนาด 
 

๓๕ ประตูระบายน้าํในแม่น้าํสายหลกั 
 

ทุกขนาด 

 



 

 
 

เอกสารทา้ยประกาศ ๕ 
ขั้นตอนในการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ 

 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 

๑ การทําเหมืองแร่อ่ืนๆ นอกเหนือจากประเภท 
ที่กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔ 
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี  

(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี  
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล 
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์ 
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ  

       (๗) เหมอืงแร่ดินเบา 

ในขั้นขอประทานบัตร 

๒ สนามบินน้ํา ในขั้นขออนุญาตจัดต้ัง หรือในขั้น 
ขออนุญาตขึ้น – ลงอากาศยาน  
แล้วแต่กรณ ี



เอกสารทา้ยประกาศ ๖ 
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๑ การทาํเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี 
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน 
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช 
๑.๑.๓เหมืองแร่เกลือหิน 
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด 

๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน 
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด 
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 

๑.๔.๑  พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๒  ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๓  พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสาํคัญระหว่างประเทศ 
๑.๔.๔  พ้ืนทีท่ีอ่ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี         

แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์      
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ        
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

ในขั้นขอประทานบัตร 

 

 

 

 

 

๒ การพฒันาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลียม 
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ  
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม 

ในขั้นขอรับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงาน  
ผู้อนุญาต 

๓ โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ 
ยกเว้น 
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ

ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับย่ีสิบบาร์
และมีขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ
สิบหกน้ิวในทกุพ้ืนที่ แต่ไม่รวมถึงพ้ืนที่ที่มมีติคณะรัฐมนตรี
หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่าย่ีสิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกน้ิวขึ้นไป ทีโ่ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ในขั้นขอใบอนุญาต หรือในขัน้ขอรับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณ ี



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๔ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกบันิคมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรทีด่ินเพื่อการอุตสาหกรรม  

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๕ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี  ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๖ อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโิตรเลียม ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกา๊ซธรรมชาต ิ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๘ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry) 
และอุตสาหกรรมทีใ่ช้คลอรนี (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) ดังน้ี 
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร-์แอลคาไล (Chlor – alkali industry)    

ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH) 
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน 
(Bleaching Powder) 

๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) เป็นวัตถดิุบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์ 
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๙ อุตสาหกรรมผลติปนูซีเมนต ์ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๐ อุตสาหกรรมผลติเย่ือกระดาษ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๑ อุตสาหกรรมทีผ่ลติสารออกฤทธ์ิหรือสารที่ใชป้้องกนัหรือกําจัด
ศตัรพูชืหรือสตัว์โดยใชก้ระบวนการทางเคมี 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๑๒ อุตสาหกรรมผลติปุย๋เคมีโดยกระบวนการทางเคมี ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ

กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๓ อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ําตาล ดังต่อไปน้ี 
๑๓.๑ การทํานํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว              

นํ้าตาลทรายบริสุทธ์ิ 
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน 
        ที่คล้ายคลึงกัน 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 
 

๑๔ อุตสาหกรรมเหลก็หรือเหลก็กลา้  ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๕ อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซ่ึงมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔  

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๖ อุตสาหกรรมผลติสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ผลติเบียร์และไวน์  
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล ์
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์  
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๗ โรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวมเฉพาะสิง่ปฏกิลูหรือวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 

๑๘ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทกุประเภท  
ยกเว้น โรงไฟฟา้พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเปน็เชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ต้ังอยู่พ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
๑๘.๑ พ้ืนที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่  

ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน ๑ และช้ัน ๒ 
๑๘.๒ พ้ืนที่คุม้ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๘.๓ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติของคณะรัฐมนตร ี
๑๘.๔ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ 
๑๘.๕ พ้ืนที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 
 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๑๙ ระบบทางพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพเิศษ หรือ

โครงการที่มีลกัษณะเชน่เดียวกบัทางพเิศษ 
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๐ ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายว่าดว้ยทางหลวง 
ที่ตัดผ่านพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี  
๒๐.๑ พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า           

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
๒๐.๒ พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
๒๐.๓ พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่  

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ําช้ันที่ ๒  
๒๐.๔ พ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๒๐.๕ พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก

ระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
๒๐.๖ พ้ืนที่ที่อยู่ในหรือใกล้พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่าง

ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร  

๒๐.๗ พ้ืนที่ที่ต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี           
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ    
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร 
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง 

 

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๑ ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ชร้าง ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๒ ท่าเทียบเรือ  ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๓ ทา่เทียบเรือสาํราญกีฬา ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๔ การถมทีด่นิในทะเล  ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒๕ การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล  
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสนํ้า 
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล 
 

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี
 



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๒๖ โครงการระบบขนส่งทางอากาศ 

เฉพาะการก่อสร้างหรือการขยาย สนามบินหรือทางขึ้นลง
ช่ัวคราวของเครื่องบินพาณิชย์ 

 
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี
 

๒๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วย  
การควบคุมอาคารซ่ึงมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์  
ในอาคารอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้  
๒๗.๑ อาคารที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าตามเอกสารท้ายประกาศ ๒  

ฝั่งทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ต้ังอยู่ใกล้ 
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์      
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง  
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

๒๘ การจัดสรรทีด่นิเพื่อเปน็ที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณชิย์ตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดสรรทีด่นิ 

ในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีดิ่น 

๒๙ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  
๒๙.๑ กรณีต้ังอยู่ใกล้แม่นํ้าตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ 

ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร 
๒๙.๒ กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑  

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

๓๐ โรงแรมหรือสถานทีพ่กัตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง  
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

๓๑ อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

๓๒ การชลประทาน  ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี



 

 
 

ลําดบั ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๓๓ โครงการทกุประเภทที่อยู่ในพืน้ทีท่ีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบกําหนดใหเ้ป็นพืน้ทีช่ั้นคณุภาพลุ่มน้ําชั้น ๑  
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

๓๔ การผนัน้าํข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้  
๓๔.๑ การผันนํ้าข้ามลุ่มนํ้าหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ              

หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                 
ที่เป็นการดําเนินการช่ัวคราว  

๓๔.๒ การผันนํ้าระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ          
หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                
ที่เป็นการดําเนินการช่ัวคราว 

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี  

๓๕ ประตูระบายน้าํในแม่น้าํสายหลกั ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณ ี

 



 

 
 

แบบ สผ. ๑ 

 
แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
องค์ประกอบทาง 

สิ่งแวดล้อมและคณุคา่ต่างๆ
ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทีส่ําคัญ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
 
 
 
 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ 
 
 
 
 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 
 
 
 
 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

   



แบบ สผ. ๒ 
 

รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบ้ืองต้น 
 
ช่ือโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
ที่ต้ังโครงการ ........................................................................................................................................................ 
ช่ือเจ้าของโครงการ …………………..…………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
การมอบอํานาจ 
 ( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ ……………………………………..…………………………………. 

เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
 ( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด 
 
 

จัดทําโดย 
 

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



แบบ สผ. ๓ 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. …………. 

 หนังสือฉบับน้ีขอรับรองว่า.....................................................................เป็นผู้จัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ….......................………………………………………………………………………………….…… 
ให้แก่ ……………………………………………………………......……………………………………………………………..………………… 
เพ่ือ ........................................................................ตามคําขอเลขที่ ………........…………………………………………..… 
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปน้ี 
 
 
          บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ลายมือช่ือ 
 
 .................................................   ………………………………………………………. 
 
                 ผู้ร่วมจัดทํารายงาน ลายมือช่ือ 
 
 .................................................   ………………………………………………………. 
 
 .................................................   ………………………………………………………. 
 
 .................................................   ………………………………………………………. 
 
 

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



แบบ สผ. ๔ 
 

บัญชีรายชื่อผูจั้ดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อ– สกุล / 
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อที ่
ทําการศึกษา 

ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ 
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    



แบบ  สผ. ๕ 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ต้ังโครงการ……………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผลในการเสนอรายงาน 

(   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศ...............................................................................
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท............................................................................ 

(   ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง...................................................................
เมื่อวันที่.....................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เก่ียวข้อง) 

(   ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานตามเง่ือนไขการส่งเสริมการลงทุน 
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................... 

การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ 
(   ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก.................................................................. 

(ระบุช่ือหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ......................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่............................................................................................................ 

(   ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานน้ีเป็นโครงการที่ไม่ต้องย่ืนขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานน้ีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................   

ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................... 
สถานภาพโครงการตามขัน้ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ขอ้) 

(   ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ 
(   ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)) 
(   ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว 
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................................. 

สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวันที่................................................................................................................. 



แบบ  สผ. ๖ 
 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ช่ือโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ต้ังโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือเจ้าของโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………… 
การมอบอํานาจ 

( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ ………………………………………………………………….. 
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 

( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด 
 
 

จัดทําโดย 
 

 ................................................................................................. 
     (ช่ือนิติบุคคลผูจ้ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 



แบบ สผ. ๗ 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. …………. 
 

หนังสือฉบับน้ีขอรับรองว่า .................................................................................................................เป็นผู้จัดทํา 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ………………………....………………………………...…………………… 
ให้แก่ ……………………………....………………………………………………………………..……………………………………………….. 
เพ่ือ .................................................................................ตามคําขอเลขที่ ………………………….....…………………..… 
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดัทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้ 
 
 
           บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน  ลายมือช่ือ 
 
 .................................................  ………………………………………………………. 
 
                    ผู้ร่วมจัดทํารายงาน ลายมือช่ือ 
 
 .................................................  ………………………………………………………. 
 
 .................................................  ………………………………………………………. 
 
 .................................................  ………………………………………………………. 
 
 

……………………………………………………….. 
(……………………………………………………….) 
ตําแหน่ง………………………………………….. 
          (ประทับตรานิติบุคคล) 

 



 

 
 

แบบ สผ. ๘ 
 

บัญชีรายชื่อผูจั้ดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ชื่อ– สกุล / 
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อที ่
ทําการศึกษา 

ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ 
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    



 

 
 

แบบ สผ. ๙ 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ต้ังโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………..………………………………………………………………………… 
เหตุผลในการเสนอรายงาน 

(   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศ.................................................................... 
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท..............................................................................  

(   ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................................
เมื่อวันที่..........................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เก่ียวข้อง) 

(   ) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................................. 
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ 

(   ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก.................................................................. 
(ระบุช่ือหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ..................................................................... 
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่........................................................................................................... 

(   ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานน้ีเป็นโครงการที่ไม่ต้องย่ืนขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานน้ีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................ 

ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................... 
สถานภาพโครงการตามขัน้ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า๑ข้อ) 

(   ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ 
(   ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)) 
(   ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว 
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................................. 

สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวันที่................................................................................................................ 
 


