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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัด ทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิ จการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อ ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวั นที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
ข้อ ๒ โครงการหรื อ กิ จ การของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกชนที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสุขภาพ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่กาหนดในท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ผู้ที่จัด ทารายงานตามประกาศนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัด ทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้ ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว มีกฎหมายอื่นบัญญัตเิ กี่ยวกับการได้รับอนุญาตไว้และมีกระบวนการที่จะให้ผู้มีสิทธิจัดทารายงาน
ดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวไว้ แล้ว ผู้มีสิทธิจัดทารายงานจะต้องได้รับอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ ด้วย
ข้อ ๔ เมื่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงาน
ตามข้อ ๓ แล้วให้ดาเนินการตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจัดส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นหรือหน่วยงานของรัฐผู้ อนุญาตโครงการ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นาระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการตามข้อ ๒ เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ
ก. แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อชุ มชนอย่ างรุ นแรงทั้ งทางด้ านคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมทรั พยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ
ประกอบด้วย
๑. สาระสาคัญ
๑.๑ รายงานฉบับย่อ ต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑.๑ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการโดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ รวมทั้ง
แผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการตามมาตราส่วน
๑ : ๕๐๐๐๐ หรือมาตราส่วนอื่นที่เหมาะสม
๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการหรือกิจการและวิธีการดาเนินการโครงการหรือกิจการพร้อม
เหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ
๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผร. ๑
๑.๑.๕ สรุปผลกระทบที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พร้อมระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ประกอบข้อสรุปดังกล่าว
๑.๒ รายงานหลัก ต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๒.๑ บทนา : กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจการ เหตุผลความจาเป็นในการ
ดาเนินโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค์การจัดทารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
๑.๒.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ : โดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ รวมทั้ง
แผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจการมาตราส่วน
๑ : ๕๐๐๐๐ หรือมาตราส่วนอื่นที่เหมาะสม
๑.๒.๓ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวม
ได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ วิธีการดาเนินการโครงการหรือกิจการประกอบของ
โครงการหรือกิจการดังกล่าว ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการหรือกิจการโดยแสดงทิศและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม
๑.๒.๔ สภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น : ให้ แ สดงรายละเอี ย ดพร้ อ มภาพถ่ า ยทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจาแนกเป็นชนิดที่ฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียด
คุณ ค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณ ค่าต่อคุณ ภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญ หาปัจจุบันบริเวณพื้นที่
โครงการหรือกิจการพร้อมแสดงแผนที่สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการหรือกิจการ สภาพปัจจุบันด้านสังคมและ
สุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการหรือ กิจการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบโครงการหรือกิจการตลอดจนบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการหรือกิจการ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

-๒๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดาเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการหรือกิจการ
(๑) ทางเลือกในการดาเนินโครงการหรือกิจการ : ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องเสนอทางเลือก โดยอาจเป็นทั้งทางเลือกเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
หรือวิธีดาเนินการของโครงการหรือกิจการ ทั้งนี้ ทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจาเป็นในการมีหรือไม่มีโครงการหรือกิจการอย่างไร มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่ จะดาเนินโครงการหรือกิจการ
โดยจะต้องคานึงถึงข้อมูลด้านสุขภาพและสังคมของประชาชนบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการหรือกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแสดงเหตุผลและความจาเป็นประกอบ
(๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจาก
โครงการหรือกิจการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ ตาม ๑.๒.๔ พร้อมทั้งแยกประเภททรัพยากรธรรมชาติเป็นชนิดที่สามารถฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้
รวมทั้งให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกของโครงการหรือกิจการเปรียบเทียบกัน โดยการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้ดาเนินการตามข้อ ข. และการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ดาเนินการตามข้อ ค. ทั้งนี้ ให้ระบุผลกระทบที่อาจมีผลต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พร้อมกับให้ระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ประกอบการ
ประเมินดังกล่าวด้วย
๑.๒.๖ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและการชดเชย : ให้ อ ธิ บ าย
รายละเอียดในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย โดยในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการชดเชย ต้องคานึงถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพและสังคมด้วย
๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้เสนอมาตรการและแผนการ
ดาเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการปฏิบัติการ ซึ่งจะ
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดาเนินโครงการหรือกิจการ โดยในมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องผนวกเรื่องมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสุขภาพและสังคมด้วย
๑.๒.๘ ตารางสรุป ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว

-๓๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องนาเสนอ
๒.๑ รายงานหลัก จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ
๒.๒ รายงานฉบับย่อ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ
๒.๓ ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผร. ๒
๒.๔ หนังสือรับรองการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผร. ๓
๒.๕ สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒.๖ บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผร. ๕
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผร. ๖

-๔ข. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ขภาพ จากโครงการหรือกิ จการดั งกล่ าวข้ างต้น ให้ ป ฏิ บั ติต ามแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ฉบับเดือน
ธัน วาคม ๒๕๕๒ ที่ จัด ท าโดยส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือที่ มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้เพิ่มขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารในการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพที่ เกิ ด จากนโยบายสาธารณะของส านั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่ อให้ ป ระชาชน ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย และภาคส่วนต่างๆ ได้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการน าเสนอประเด็ น
ห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และเพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้านให้มากที่สุด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ หรือผู้ขอ
อนุมัติอนุญาตให้ดาเนินโครงการหรือกิจการ จัดเวทีกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพโดยสาธารณะ และจัดส่งรายงานการกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จะต้อง
ดาเนินการตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นตามที่กาหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ค.๑
๒. ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ
หรื อ กิ จ การที่ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระท บต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ งท า งด้ า นคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องมีการศึกษาครอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
และระบบนิเวศ
๒.๒ การผลิ ต ขนส่ ง และการจั ด เก็ บ วั ต ถุ อั น ตราย โดยจะต้ อ งแจ้ ง ประเภท ปริ ม าณ และ
วิธีดาเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด
๒.๓ การกาเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการก่อสร้าง จากกระบวนการผลิต
และกระบวนการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้าเสีย ขยะติดเชื้อ ความร้อน มลสาร
ทางอากาศ ฝุ่น แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี
๒.๔ การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการรับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
เช่น โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เป็นต้น การรับสัมผัสของคนงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในโครงการหรือกิจการ การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการหรือกิจการ เป็นต้น

-๕๒.๕ การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบต่ อ อาชี พ การจ้ างงาน และสภาพการท างานในท้ อ งถิ่ น
ทั้งทางบวกและทางลบ เช่น ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ทรัพยากร
และห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการที่เป็นฐานการดารงชีวิตหลักของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพื้นที่
๒.๖ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน ทั้ งความสัมพันธ์
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอพยพของประชาชนและแรงงาน การเพิ่ม/ลดพื้นที่
สาธารณะของชุมชน และความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าว
๒.๗ การเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ หรื อ เป็ น มรดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช่ น
ศาสนสถาน สถานที่ ที่ ป ระชาชนสั ก การบู ช า หรือ สถานที่ ป ระกอบพิ ธีก รรมของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ ที่ มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานสาคัญ
๒.๘ ผลกระทบที่ เฉพาะเจาะจงหรื อ มี ค วามรุ น แรงเป็ น พิ เศษต่ อ ประชาชนกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง
โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีความเปราะบางเช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น
๒.๙ ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแง่ของการสร้างเสริม การป้องกัน การรักษา
และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกี่ยวเนื่ องกับโครงการหรือกิจการ รวมถึงความพร้อมของข้อมูล
สถานะสุขภาพในพื้นที่ก่อนมีการดาเนินการ การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลกระทบ ขีดความสามารถ
การสารวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
๓. เพื่อให้รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการหรือกิจการ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ หรืออนุญาต จัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
โดยสาธารณะ และจัดส่งรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน พร้อมทั้ง
ความเห็นและคาชี้แจงให้แก่คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยหลักเกณฑ์
ในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพให้เป็นไปตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ท้ายประกาศ ค.๓

-๖ค. แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ค. ๑ กระบวนการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการก าหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๑. ให้ ห น่ วยงานเจ้ าของโครงการหรื อ กิ จ การ จั ด เวที รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น เพื่ อ ก าหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการน าเสนอประเด็ น ห่ ว งกั ง วลและแนวทางในการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่ อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็น ไปอย่างครบถ้วน
๒. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๒.๑ ต้องแจ้งล่วงหน้าให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสาธารณชนทราบไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่สารบรรณของ
หน่วยงานของรัฐได้ประทับตรารับหนังสือ และแจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง เพื่อให้หน่วยงานและสาธารณชน ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง
๒.๒ ต้องเปิดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเป็นมา ความจาเป็น แหล่งเงินทุน กระบวนการ
และแนวทางในการด าเนิ น โครงการ รวมถึ งน าเสนอข้อ มู ล เบื้ อ งต้น เกี่ย วกับ ปั จจัย ที่ อ าจส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างข้อเสนอการกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดเผยเอกสารโครงการ
หรือร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์แล้วแต่กรณี ต่อสาธารณชนจนถึงวันก่อนจัดเวที
สาธารณะ ซึ่งก่อนการจัดเวทีผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๒.๓ จั ด ระบบการลงทะเบี ย นเพื่ อ ให้ ป ระชาชน ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งมีความประสงค์ที่จะให้ความเห็นในการกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และสุขภาพสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก
๒.๔ การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต้องจัดช่วงเวลาที่
เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้นาเสนอประเด็นห่วงกังวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอ
แนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด
๒.๕ ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยต้องมีช่องทางอย่างน้อย ๒ ช่องทาง

-๗๓. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ หรือผู้ขออนุมัติอนุญ าตให้ดาเนินโครงการหรือกิจการ
จัดทารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมทั้งคาชี้แจง และนาเสนอขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อการดาเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ โดยส่งให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ และส่งให้
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

-๘ค.๒ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้ นตอนการประเมินและจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ในขั้นตอนการประเมิ นและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุ ข ภาพ ให้ เจ้ า ของโครงการหรื อ ผู้ จั ด ท ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มฯ ด าเนิ น การตาม
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มฯ ที่ จั ด ท าโดยส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยเจ้าของโครงการหรือผู้ จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ทาการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโครงการ
หรือกิจการที่กาลังดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด กาลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการหรือกิจการ ข้อมูล
เกี่ยวกับมลพิษในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้าหรือที่ดิน
สาธารณะที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับน้าทิ้งหรือของเสียจากโครงการหรือกิจการ (ถ้ามี) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
๑.๒ แนวทางการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข ภาพ และมาตรการป้ อ งกั น และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ถ้ามี)
๑.๓ ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถเริ่มดาเนินโครงการหรือกิจการ
๑.๔ ชื่อเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่มีอานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย หมายเลข
โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
๑.๕ วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
๑.๖ ป้ายแสดงข้อมูลตาม ๑.๑ – ๑.๕ จะต้องมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลได้โดยสะดวก
๒. ในการส ารวจและรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ให้ ผู้ จั ด ท ารายงานการ
วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ แสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและประเด็น ที่จะ
มีการสารวจหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน โดยประเด็นที่จะสารวจแต่ละ
ประเด็นจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ด้วย

-๙๓. ในการสารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ควรให้ความสาคัญกับการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล และการศึ ก ษาท าความเข้ าใจถึงวิถี ชี วิต และสภาพแวดล้ อ มของชุม ชนในพื้ น ที่ ที่ อ าจได้ รับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการดาเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าว
๔. ในการสารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ อาจทาโดยวิธีดังต่อไปนี้
๔.๑ การสัมภาษณ์รายบุคคล
๔.๒ การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่น
๔.๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
๔.๔ การสนทนากลุ่มย่อย
๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๔.๖ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
๕. เมื่อผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ทาการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะต้องสรุปผลการสารวจความคิดเห็น ทั้งในด้านบวกและในด้านลบ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ดาเนินการสารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยให้แสดงรายงานไว้ยังที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ที่ทาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ
หรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้โดยง่าย ทั้งนี้จะต้องแสดงรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในสถานที่ดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

-๑๐ค.๓ กระบวนการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการทบทวนร่างรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
๑. ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ าของโครงการหรือ กิ จ การ จั ด เวที ท บทวนร่ างรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ ของร่างรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
รวมถึงนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ดังกล่าว
๒. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จะต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอน
๒.๑ ต้องแจ้งล่ วงหน้าให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสาธารณชนรับทราบไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่
สารบรรณของหน่วยงานของรัฐได้ประทับตรารับหนังสือ โดยในส่วนของสาธารณชนให้ผ่านทางช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๒.๒ ต้องเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดเผยเอกสารโครงการหรือร่าง
รายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมฉบั บสมบู รณ์ แล้ วแต่ กรณี ต่ อ สาธารณชนจนถึ งวั น ก่ อ นจั ด เวที
สาธารณะ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๒.๓ การจั ดเวที การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมฯ ต้ องจั ดช่ วงเวลาที่
เหมาะสมเพื่ อให้ ผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องและสาธารณชนได้ น าเสนอข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง และข้ อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มต่ อ
ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา
ในการจัดเวทีทั้งหมด
๒.๔ ภายหลังการจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จะต้องเปิด
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย ๒ ช่องทาง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๓. ให้ ห น่ วยงานเจ้ า ของโครงการหรือ กิ จ การ จั ด ท ารายงานสรุ ป ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและคาชี้แจงของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุมัติ หน่วยงานอนุญาต
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อทราบ และส่งให้สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

-๑๑แบบ สผร. ๑
รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า
ต่างๆ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ

ระบบนิเวศ

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข
ที่สาคัญ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-๑๒แบบ สผร. ๒
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ที่อยู่เจ้าของโครงการ
การมอบอานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้
เป็นผู้ดาเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอานาจแต่อย่างใด

จัดทาโดย

(ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทารายงานฯ)

.
.
.

-๑๓แบบ สผร. ๓
หนังสือรับรองการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่

เดือน

พ.ศ.

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า
เป็ น ผู้ จั ด ท ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ
ให้แก่
เพื่อ
ตามคาขอเลขที่
โดยมีคณะผู้ชานาญการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานดังต่อไปนี้

ผู้ชานาญการ

ลายมือชื่อ
.

เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ
.
.
.

.
).
.

(
ตาแหน่ง
(ประทับตรานิติบุคคล)

-๑๔แบบ สผร. ๕
บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อ

ด้าน / หัวข้อที่ทาการศึกษา

สัดส่วนผลงานคิดเป็น %
ของงานศึกษาจัดทา
รายงานทั้งฉบับ

-๑๕แบบ สผร. ๖
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เหตุผลในการเสนอรายงานฯ
( ) เป็ น โครงการเข้าข่ายต้อ งจัดท ารายงาน ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ อ ชุ ม ชนอย่ างรุน แรง ทั้ งทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ ที่ ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
...........................................................................................................................................................
( ) เป็นโครงการที่จัดทารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ..............................
เมื่อวันที่......................................(โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) จัดทารายงานฯ ตามความต้องการของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทารายงานฯ
...........................................................................................................................................................
การขออนุญาตโครงการ
( ) รายงานฯ นี้จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก ....................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กาหนดโดย พ.ร.บ......................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลาดับที่ ....................................................................................
( ) รายงานฯ จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................
สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
( ) กาลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (แนบภาพถ่ายพร้อมระบุวันที่)
( ) ทดลองเดินเครื่องแล้ว
( ) เปิดดาเนินโครงการแล้ว
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ .........................................................................

