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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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โดยที่ ไ ด มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการโดยให มี ก ารจั ด ตั้ ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขึ้น และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวน
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม ประกอบกับเปน การสมควรแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม
การกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่ต อ งจั ดทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดลอ มและหลั ก เกณฑ วิธี ก าร ระเบีย บปฏิ บั ติ
และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ
รัฐ วิส าหกิ จ หรือ เอกชน ที่ ตอ งจั ด ทํา รายงานการวิ เคราะห ผ ลกระทบสิ่ งแวดล อม และประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดลอม เรื่อ ง กํา หนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๒) ประกาศกระทรวงวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดลอม เรื่อ ง กํา หนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ประกาศกระทรวงวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดลอม เรื่อ ง กํา หนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(๗) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“อาคารประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุ ม
อาคารที่ใชในการประกอบกิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซึ่งสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชสวนบุคคลหรือ
ใชในครัวเรือน ในชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ
“ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” หมายความวา กิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซึ่งสิน คาอุปโภค
บริโภคที่ใชสวนบุคคลหรือใชในครัวเรือน ในชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ”
“คาปลีก” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค
“ค า ส ง ” หมายความว า การประกอบธุ ร กิ จ โดยการขายสิ น ค า ในจํา นวนมากใหแ กผูซ้ือ
เพื่อนําไปขายใหแกผูบริโภคหรือนําไปใหบริการตอ
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ขอ ๓ ประเภทและขนาดของโครงการหรื อ กิ จ การซึ่ ง ต อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ใหเปนไปตามเอกสารทายประกาศ ๑
เวนแตประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ลําดับที่ ๑.๕ และ ๒๖.๒ ตามเอกสารทายประกาศ ๑
ใหจัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ขอ ๔ แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน ใหเปนไปตามเอกสารทายประกาศ ๒
การจัดทํา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือ รายงานผลกระทบสิ่ งแวดลอ ม
เบื้องตนดังกลาว ตองจัดทําโดยบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ ใหนําความในขอ ๓ มาใชบังคับสําหรับการขยายขนาดของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
โดยอนุโลม
ขอ ๖ โครงการหรื อกิ จการตามประกาศในข อ ๑ (๑) (๒) หรือ (๓) ที่ไ ด ยื่น เสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และแนวทางในการจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ตามประกาศตามขอ ๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตอไปจนกวาคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะมีความเห็นอยางใดอยางหนึ่ง
ขอ ๗ ประกาศนี้ใ หใชบังคับเมื่อพน กําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

www.thailawforum.com

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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เอกสารทายประกาศ ๑
๑. กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตอ งเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี
๒. กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ หรือกอนดําเนินการกอสราง
แลวแตกรณี
๓. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายใหเสนอรายงาน
ตามตารางทายนี้

๑.

การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร
๑.๑ โครงการเหมือ งแรดังตอ ไปนี้
๑.๑.๑ เหมืองแรถานหิน
๑.๑.๒ เหมืองแรโพแทช
๑.๑.๓ เหมืองแรเกลือหิน
๑.๑.๔ เหมืองแรหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซิเมนต
๑.๑.๕ เหมืองแรโลหะทุกชนิด
๑.๒ โครงการเหมือ งแรใตดิน
๑.๓ โครงการเหมืองแรทุกชนิดที่ตั้งอยูในพื้นที่
ดังตอไปนี้
๑.๓.๑ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น ๑
ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๓.๒ ทะเล
๑.๓.๓ ปาอนุรักษเพิ่มเติมตามมติ
คณะรัฐมนตรี
๑.๓.๔ พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศ
๑.๓.๕ พื้นที่ที่อยูใกลโบราณสถาน
แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตรหรือ
อุทยานประวัติศาสตรตามกฎหมายวาดวย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แหลงมรดกโลกที่ขึ้น
บัญชีแหลงมรดกโลกตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
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หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร
ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร
ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร
ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร

ทุกขนาด
ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร
ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร

ทุกขนาด
ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร
ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร
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๒

๑.๔ โครงการเหมืองแรที่มีการใชวัตถุ
ระเบิด
๑.๕ โครงการเหมือ งแรชนิดอื่นๆ ตาม
กฎหมายวาดวยแร ยกเวนตามขอ ๑.๑
ขอ ๑.๒ ขอ ๑.๓ และขอ ๑.๔
การพัฒนาปโตรเลียม
๒.๑ การสํารวจปโตรเลียม โดยวิธีการ
เจาะสํารวจ

ทุกขนาด

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขอประทานบัต ร

ทุกขนาด

๒.๒ การผลิตปโตรเลียม

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นตอนการขอรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหรือหนวยงาน
ผูอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
ปโตรเลียม
ใหเสนอในขั้นตอนการขอรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหรือหนวยงาน
ผูอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
ปโตรเลียม
ใหเสนอในขั้นขอใบอนุญาต
หรือขั้นขอรับความเห็นชอบ
จากหนวยงานผูรับผิดชอบ
ใหเสนอในขัน้ ขออนุมัติหรือ
ขออนุญาตโครงการ

ru
m

ขนาด

La

w

๒.

ประเภทโครงการหรือกิจการ

Fo

ลําดับ

โครงการระบบขนสงปโตรเลียมและน้ํามัน
เชื้อเพลิงทางทอ

ทุกขนาด

๔.

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปโตรเคมีที่มีก ระบวนการผลิต
ทางเคมี

ทุกขนาด

Th

ai
la

nd

๓.

๕.

ที่มีกําลังผลิตตั้งแต
๑๐๐ ตันตอวัน ขึ้นไป

๖.

อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียม

ทุกขนาด

๗.

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพ
กาซธรรมชาติ

ทุกขนาด

www.thailawforum.com

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

5

๓

ลําดับ

ขนาด

๙.

อุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน (Chloralkaline industry) ที่ใชโซเดียมคลอไรด
(NaCl) เปนวัตถุดิบในการผลิตโซเดียม
คารบอเนต (Na 2CO3) โซเดียมไฮดรอก
ไซด (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรต
(NaOCl) และปูน คลอรีน (Bleaching
Powder)
อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต

ที่มีกําลังผลิตสาร
ดังกลาว แตละชนิด
หรือรวมกัน ตั้งแต
๑๐๐ ตันตอวัน ขึ้นไป

๑๐.

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

๑๑.

อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่
ใชปอ งกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยใช
กระบวนการทางเคมี

ทุกขนาด

๑๒.

อุตสาหกรรมผลิตปุยเคมีโดยกระบวนการ
ทางเคมี

ทุกขนาด

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ที่มีกําลังผลิตตั้งแต ๕๐ ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
ตันตอวันขึ้นไป
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

Fo
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ทุกขนาด

Th
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๘.

ประเภทโครงการหรือกิจการ

๑๓.

อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น้ําตาลดังตอไปนี้
๑๓.๑ การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาล
ทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์

๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส
หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
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ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ที่มีกําลังผลิตตั้งแต ๒๐ ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
ตันตอวัน ขึ้น ไป
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
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๔

ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกลา

ที่มีกําลังผลิตตั้งแต
๑๐๐ ตันตอวัน ขึ้นไป

๑๕.

อุตสาหกรรมถลุงหรือแตงแร หรือหลอม
โลหะซึ่งมิใชอุตสาหกรรมเหล็กหรือ
เหล็กกลา

ที่มีกําลังผลิตตั้งแต
๕๐ ตันตอวัน ขึ้นไป

๑๖.

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล รวมทั้ง
ผลิตเบียรและไวน
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล ที่มีกําลังผลิตตั้งแต
๔๐,๐๐๐ ลิต รตอเดือน
(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี)

ru
m

๑๔.

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี

La

nd

๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน

w

Fo

ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ที่มีกําลังผลิตตั้งแต
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรตอเดือน กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
ที่มีกําลังผลิตตั้งแต
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรตอเดือน กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
ทุกขนาด
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟา ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
ตั้งแต ๑๐ เมกกะวัตต
กอสรางเพื่อประกอบกิจการ
ขึ้นไป
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
ทุกขนาด
หรือขออนุญาตโครงการ

๑๗.

Th

ai
la

๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบีย ร

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน

๑๘.

โรงไฟฟาพลังความรอน

๑๙.

ระบบทางพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
ทางพิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับทางพิเศษ
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๕

ขนาด

๒๐.

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตาม
กฎหมายวาดวยทางหลวง ที่ตัดผานพื้นที่
ดังตอไปนี้
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขต
หามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวน
และคุมครองสัตวปา
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติตาม
กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
๒๐.๓ พื้นที่เขตลุมน้ําชั้น ๒ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว
๒๐.๔ พื้นที่เขตปาชายเลนที่เปนปาสงวน
แหงชาติ

๒๒.

ทาเทียบเรือ

๒๓.

ทาเทียบเรือสําราญกีฬา

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

Th
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w

๒๑.

๒๐.๕ พื้นที่ชายฝงทะเลในระยะ ๕๐ เมตร
หางจากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติ
ทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นที่ที่อยูในหรือใกลพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระหวางประเทศ หรือแหลงมรดก
โลกที่ขึ้นบัญชีแหลงมรดกโลกตามอนุสัญญา
ระหวางประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๐.๗ พื้นที่ที่ต้ังอยูใกลโบราณสถาน
แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตรหรือ
อุทยานประวัติศาสตรตามกฎหมายวาดวย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในระยะทาง
๒ กิโลเมตร
ระบบขนสงมวลชนที่ใชราง

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

ru
m

ประเภทโครงการหรือกิจการ

Fo

ลําดับ
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รับเรือขนาด ตั้งแต
๕๐๐ ตันกรอส หรือ
ความยาวหนาทา ตั้งแต
๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ทาเทียบเรือรวม ตั้งแต
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
ที่รองรับเรือไดตั้งแต
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
๕๐ ลํา หรือ ๑,๐๐๐
ตารางเมตร ขึ้นไป
8
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ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

๒๔.

การถมที่ดินในทะเล

ทุกขนาด

๒๕.

การกอสรางหรือขยายสิ่งกอสรา งบริเวณ
หรือในทะเล
ความยาวตั้งแต
๒๐๐ เมตร ขึ้น ไป
ทุกขนาด

๒๕.๑ กําแพงริมชายฝง ติดแนวชายฝง

ทุกขนาด

ความยาวทางวิ่งตั้งแต
๑,๑๐๐ เมตร ขึ้นไป
ทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
จัดตั้งหรือขออนุญาตขึ้น – ลง
อากาศยาน

nd

อาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช
ประโยชนในอาคารอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้

ai
la

๒๗.

La

w

โครงการระบบขนสงทางอากาศ
๒๖.๑ การกอสรางหรือขยายสนามบินหรือ
ที่ขึ้นลงชั่วคราว เพื่อการพาณิชย
๒๖.๒ สนามบินน้ํา

Fo

๒๕.๓ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝงทะเล
๒๖.

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

ru
m

๒๕.๒ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น
รอบังคับกระแสน้ํา

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

Th

๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล
ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที่อยูใกลหรือใน
อุทยานแหงชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร
ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

๒๗.๒ อาคารที่ใชในการประกอบธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสง
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ความสูงตั้งแต ๒๓.๐๐
เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้น หรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
เดียวกัน ตั้งแต ๑๐,๐๐๐
ตารางเมตร ขึ้นไป

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง
หรือหากใชวิธีการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารโดย
ไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น
ความสูงตั้งแต ๒๓.๐๐ ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง
เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ หรือหากใชวิธีการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
รวมกันทุกชั้น หรือ
วาดวยการควบคุมอาคารโดย
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
เดียวกัน ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอ
ตารางเมตร ขึ้นไป
เจาพนักงานทองถิ่น
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๗

ขนาด

๒๗.๓ อาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือ
ที่ทําการของเอกชน

๒๘.

การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชยตามกฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดิน

๒๙

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวย ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง
ไวคางคืนตั้งแต ๓๐ เตียง หรือหากใชวิธีการแจงตอ
ขึ้นไป
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารโดย
ไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น
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๒๙.๑ กรณีตั้งอยูใกลแมน้ํา ฝงทะเล
ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ความสูงตั้งแต ๒๓.๐๐ ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง
เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ หรือหากใชวิธีการแจงตอ
รวมกันทุกชั้น หรือ
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
วาดวยการควบคุมอาคารโดย
เดียวกัน ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอ
ตารางเมตร ขึ้นไป
เจาพนักงานทองถิ่น
จํานวนที่ดินแปลงยอย
ใหเสนอในขั้นขออนุญาต
จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
ตั้งแต ๕๐๐ แปลง หรือ
วาดวยการจัดสรรที่ดิน
เนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ไร
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ประเภทโครงการหรือกิจการ

Fo

ลําดับ

Th

๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไมอยูในขอ ๒๙.๑

๓๐.

โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
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ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง
ที่มีเตียงสําหรับผูปวย
ไวคางคืนตั้งแต ๖๐ เตียง หรือหากใชวิธีการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
ขึ้นไป
วาดวยการควบคุมอาคารโดย
ไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น
ที่มีจํานวนหองพัก
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง
ตั้งแต ๘๐ หอง ขึ้นไป หรือหากใชวิธีการแจงตอ
หรือมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
๔,๐๐๐ ตารางเมตร
วาดวยการควบคุมอาคารโดย
ขึ้นไป
ไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น
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๘

ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

๓๑.

อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร

๓๒.

เขื่อนเก็บกักน้าํ หรืออางเก็บน้ํา
๓๒.๑ ปริมาตรเก็บกักน้ํา

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ที่มีจํานวนหองพัก
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง
ตั้งแต ๘๐ หองขึ้นไป
หรือหากใชวิธีการแจงตอ
หรือมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
๔,๐๐๐ ตารางเมตร
วาดวยการควบคุมอาคารโดย
ขึ้นไป
ไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
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ตั้งแต ๑๐๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร ขึ้นไป
ตั้งแต ๑๕ ตารางกิโลเมตร
ขึ้นไป

Fo

๓๒.๒ พื้นที่เก็บกักน้ํา

การชลประทาน

๓๔.

โครงการทุกประเภทที่อยูในพื้นที่
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกําหนด
ใหเปนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น ๑

ที่มีพื้นที่การชลประทาน ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
ตั้งแต ๘๐,๐๐๐ ไร
หรือขออนุญาตโครงการ
ขึ้นไป
ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ
ทุกขนาด
หรือขออนุญาตโครงการ
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๓๓.
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เอกสารทายประกาศ ๒
ก. แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย

ru
m

๑. สาระสําคัญ
๑.๑ รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้
๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พรอมกิจกรรมที่เกีย่ วของ
๑.๑.๒ ที่ ตั้ ง โครงการโดยมี ภ าพและแผนที่ ที่ ตั้ ง โครงการ รวมทั้ ง แผนที่ แ สดง
องคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการตามมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐
หรือมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๑.๓ ทางเลื อ กที่ ตั้ ง โครงการและวิ ธี ก ารดํ า เนิน การโครงการพร อมเหตุผ ลและ
ขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ
๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สําคัญ พรอมดวยมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบดังกลาว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ. ๑.
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๑.๒ รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้
๑.๒.๑ บทนํา : กลาวถึงที่มา วัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจําเปนในการ
ดําเนินโครงการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา
๑.๒.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบ
ทางสิ่งแวดลอม ในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราสวน
ที่เหมาะสม
๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ใหมี ร ายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมไดชัดเจน
ไดแก ประเภท ขนาดที่ตั้งโครงการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ
เปนตน ตลอดจนแผนผังการใชที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๒.๔ สภาพแวดล อ มในป จ จุ บั น : ให แ สดงรายละเอี ย ดพร อ มภาพถ า ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได
รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปญหาปจจุบัน
บริเวณพื้นที่โครงการพรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณโครงการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบ
โครงการตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๑.๒.๕ การประเมิน ทางเลื อกในการดําเนินการ และการประเมิ น ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯ จะตองเสนอทางเลือก
ซึ่งอาจเปนทั้งทางเลือกที่ตั้ งโครงการหรือวิ ธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุ กทางเลื อกจะตอง
สอดคล องกับวั ต ถุ ประสงค มีเ หตุผ ลวาบรรลุ เปาหมายและความจําเปน ในการมีโ ครงการหรือไมมี
โครงการอยางไร มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะตองระบุทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ
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(๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการ ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
ตาม ๑.๒.๔ พรอมทั้ง แยกประเภททรัพยากรเปนชนิดที่สามารถฟน ฟูไดและฟน ฟูไมได รวมทั้งให
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน
๑.๒.๖ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : ใหอธิบาย
รายละเอียดในการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย
๑.๒.๗ มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอม : ใหเสนอมาตรการและ
แผนการดําเนิน การในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการดวย
๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกัน และแกไข
ผลกระทบดังกลาว
ทั้งนี้ จะตองดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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๒. เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ
๒.๑ รายงานหลัก จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ
๒.๒ รายงานยอ จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ
๒.๓ ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผ. ๒
๒.๔ หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอมตามแบบ สผ. ๓
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมสี ิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
๒.๖ บัญชีรายชื่อผูจ ัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผ. ๕
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผ. ๖
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๓

ข. แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ประกอบดวย
๑. สาระสําคัญ
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nd

La

w

Fo

ru
m

๑.๑ บทนํา : กลาวถึงวัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการโครงการ
วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ฯ ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา
๑.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ในมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีการดําเนินโครงการ : พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ
๑.๔ รายละเอี ย ดโครงการ : ให มีร ายละเอี ยดที่ ส ามารถแสดงภาพรวมได ชั ดเจน ได แ ก
ประเภท ขนาดที่ ตั้ ง ทางเลือกที่ ตั้ง โครงการ และวิธีการดํ าเนิ น การโครงการ พร อมเหตุ ผ ลและ
ขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของ
โครงการ แผนผังการใชที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศ และมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๕ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได รายละเอียดคุณคา
การใช ป ระโยชน ของมนุ ษ ย และคุ ณ ค าคุณ ภาพชีวิ ต ตลอดจนสภาพปญ หาป จ จุบั น บริ เวณพื้น ที่
โครงการพร อมแสดงแผนที่ ส ภาพแวดล อมบริ เ วณโครงการการใชประโยชนที่ดิน โดยรอบโครงการ
ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๑.๖ ผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ : ใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโดย
ใหความสําคัญในการประเมินผลที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เปนผลกระทบโดยตรง และ
ผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม ๑.๕
๑.๗ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดใน
การป องกันและแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดลอมที่เกิดขึ้น ตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย
๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการ
ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนสวนของ
การติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการดวย
๑.๙ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว
ทั้งนี้ จะตองดํ าเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทางสังคม ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
๒. เอกสารและหลักฐานที่ตองนําเสนอ
๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ
๒.๒ ปกหนาและปกในของรายงานผลกระทบสิง่ แวดลอมเบื้องตนตามแบบ สผ.๗
๒.๓ หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดลอมเบื้องตนตามแบบ สผ. ๘
๒.๔ บัญชีรายชื่อผูจ ัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนตามแบบ สผ. ๙
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมสี ิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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แบบ สผ. ๑
รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไข
ที่สําคัญ

ผลกระทบสิง่ แวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดลอม

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

Fo

ru
m

ทางกายภาพ

w

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ของมนุษย

Th

คุณคาการใชประโยชน

ai
la

nd

La

ทางชีวภาพ

คุณคาตอคุณภาพชีวิต
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แบบ สผ. ๒
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ชื่อโครงการ
.

ชื่อเจาของโครงการ

.

ที่อยูเจาของโครงการ

.

การมอบอํานวจ

Fo

( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให

ru
m

ที่ตั้งโครงการ

La

w

เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจทีแ่ นบ

Th

ai
la

nd

( ) เจาของโครงการมิไดมกี ารมอบอํานาจแตอยางใด

จัดทําโดย

(ชื่อนิติบุคคลผูจ ัดทํารายงาน ฯ)
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แบบ สผ. ๓
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
วันที่

เดือน

พ.ศ.
เปนผูจัดทํารายงาน

หนังสือฉบับนีข้ อรับรองวา
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

.

ru
m

ใหแก
เพื่อ

ตามคําขอเลขที่

Fo

โดยมีคณะผูชาํ นาญการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังตอไปนี้

ลายมือชื่อ

w

ผูชํานาญการ

La
nd

ลายมือชื่อ
.

ai
la

เจาหนาที่

.

Th

.
.

.
(

).

ตําแหนง

.
(ประทับตรานิติบุคคล)
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แบบ สผ. ๕
บัญชีรายชื่อผูจ ดั ทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดาน / หัวขอที่ทาํ การศึกษา

สัดสวนผลงานคิดเปน %
ของงานศึกษาจัดทํา
รายงานทั้งฉบับ

Th
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nd
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w
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m

ชื่อ
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แบบ สผ. ๖
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
เหตุผลในการเสนอรายงาน ฯ
( )

เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงาน ฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ประเภทโครงการ ......................................................................................................................................
( )

เปนโครงการที่จดั ทํารายงาน ฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ..............................................

ru
m

เมื่อวันที่ .................................................(โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวของ)
จัดทํารายงาน ฯ ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

( )

อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................

Fo

( )

w

วันที่ลงนามในสัญญาวาจางจัดทํารายงาน ฯ ..........................................................................................................
( )

La

การขออนุญาตโครงการ

รายงาน ฯ นีจ้ ัดทําขึ้นเพือ่ ประกอบการอนุญาตจาก ...................................................................

nd

(ระบุชื่อหนวยงานผูใหอนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ. .............................................................................................

ai
la

มาตรา/ประเภทที่/ขอ/ลําดับที่ ................................................................................................................................
รายงาน ฯ จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

( )

โครงการนี้ไมตองยื่นขอรับอนุญาตจากหนวยงานราชการและไมตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

( )

Th

( )

อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................

สถานภาพโครงการ (ระบุไดมากกวา 1 ขอ)
( )

กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

( )

กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

( )

ยังไมไดกอสราง

( )

เริ่มกอสรางโครงการแลว (แนบภาพถายพรอมระบุวันที่)

( )

ทดลองเดินเครื่องแลว

( )

เปดดําเนินโครงการแลว

สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ ...........................................................................
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แบบ สผ. ๗
รายงานผลกระทบสิง่ แวดลอมเบื้องตน
ชื่อโครงการ
.

ชื่อเจาของโครงการ

.

ที่อยูเจาของโครงการ

.

การมอบอํานวจ

Fo

( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให

ru
m

ที่ตั้งโครงการ

La

w

เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจทีแ่ นบ

Th

ai
la

nd

( ) เจาของโครงการมิไดมกี ารมอบอํานาจแตอยางใด

จัดทําโดย

(ผูจัดทํารายงาน ฯ)
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แบบ สผ. ๘
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
วันที่

เดือน

พ.ศ.
เปนผูจัดทํารายงาน

หนังสือฉบับนีข้ อรับรองวา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้ งตนโครงการ

ru
m

ใหแก
เพื่อ

ตามคําขอเลขที่

Fo

.โดยมีคณะผูชาํ นาญการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังตอไปนี้

ลายมือชื่อ

w

ผูชํานาญการ

La

.
ลายมือชื่อ

nd

เจาหนาที่

ai
la

.
.

Th

.

.
(

).

ตําแหนง

.
(ประทับตรานิติบุคคล)
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แบบ สผ. ๙
บัญชีรายชื่อผูจ ดั ทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดลอมเบื้องตน
ชื่อ

ดาน / หัวหนาที่ทาํ การศึกษา

สัดสวนผลงานคิดเปน %
ของงานศึกษาจัดทํา

Th

ai
la

nd

La

w

Fo

ru
m

รายงานทั้งฉบับ
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