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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบ 

ส่ิงแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายประกอบกับเพื่อดําเนินให เปนไปตามมาตรการขอ   ๑๒   ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เ ร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม   
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  
และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่  ดังตอไปนี้   

๑. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการ  หรือกิจการ  และหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง 
ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณจังหวัด
ภูเก็ต  จังหวัดกระบี่  และเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

๒. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  และข้ันตอนการเสนอรายงาน  ใหเปนไปตาม
เอกสารทายประกาศ  ๑   

๓. กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง  เปลี่ยนการใชอาคาร  หรือขยายโครงการ
หรือกิจการ  จนทําใหประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเขาขายตองจัดทํารายงานตามที่กําหนด
ไวในเอกสารทายประกาศ  ๑  ตองจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  หรือรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  แลวแตกรณี 
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๔. แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหเปนไปตามเอกสารทายประกาศ  ๒  และใหเปนไปตามแนวทางเฉพาะ
โครงการหรือกิจการ  ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกําหนด   

๕. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  ตองจัดทําโดยบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม   

๖. การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  ใหเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และเจาหนาที่
ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ   

๗. กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการรวมกับเอกชน   
ซ่ึงตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี 

๘. กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ   รัฐวิสาหกิจ   ซ่ึงไมตองเสนอขอรับ 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ใหเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ  หรือขออนุมัติงบประมาณ  
หรือกอนดําเนินการกอสรางแลวแตกรณี 

๙. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายใหเสนอ
รายงานตามเอกสารทายประกาศ  ๑ 

๑๐. โครงการ  หรือกิจการ   ตามเอกสารทายประกาศ   ๑  ที่ เปนโครงการหรือกิจการ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  และหลักเกณฑ  วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ประกาศ  ณ  วันที่  
๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามคําส่ังคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เ ร่ือง  แตงต้ัง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



เอกสารทายประกาศ ๑  
     การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 
 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ข้ันตอนการเสนอรายงานฯ 

๑ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย 

วาดวยโรงแรม หรืออาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร ที่อยูหางจากแนวชายฝง

ทะเลเกินกวา ๕๐ เมตร ซ่ึงมีจํานวนหองพักต้ังแต 

๑๐ หองถึง ๗๙ หอง หรือมีพ้ืนที่ใชสอยของทุก

อาคารดังกลาวรวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตารางเมตร  

แตไมถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร   

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ

รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

๒ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืน

ต้ังแต ๑๐ เตียงถึง ๒๙ เตียง 

 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง  หรือหากใชวิธีการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาตใหเสนอ

รายงานในขั้นแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

๓ การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร

ที่ดิน เพ่ือเปนที่อยูอาศัยหรือเพ่ือประกอบการ

พาณิชย ที่ มีจํานวนที่ ดินแปลงยอยไมถึง ๒๕๐ 

แปลง หรือมีเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ไร 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย 

วาดวยการจัดสรรที่ดิน 

 

๔ ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาด

ต้ังแต ๑๐  ตันกรอส ถึง ๑๐๐ ตันกรอส เวนแต

ทาเทียบเรือสําราญและกีฬาทุกขนาด 

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ หรอืขออนุญาตโครงการ 

 

๕ ทางหรือถนนสวนบุคคลที่กอสรางบนพ้ืนดินที่มี

ความลาดชันต้ังแตรอยละ ๑๕ ถึง รอยละ ๒๕ และ

มีความยาวตอเนื่องกันต้ังแต ๕๐๐ เมตรถึง ๑,๕๐๐ 

เมตร   

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง  

 

๖ ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 

ที่กอสรางบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ 

๑๕ ถึง รอยละ ๒๕ 

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ หรอืขออนุญาตกอสราง   

๗ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มี

พ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวหรือหลาย

หลังรวมกันต้ังแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง 

๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือขั้นขออนุญาต

ประกอบกิจการ  แลวแตกรณี 

 

๘ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่ มีขีดความ 

สามารถในการบําบัดน้ําเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐ 

ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือ สถานที่ที่ใชในการกําจัด

ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน ๕๐ ตัน

ตอวัน แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสีย

รวมเฉพาะสิ่ งปฏิ กูลหรือ วัสดุที่ ไม ใชแลวตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสรางเพ่ือประกอบกิจการ

หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แลวแตกรณี 

๙ กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนตั้งแต ๑๐ หลัง

ถึง ๗๙ หลัง หรือหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว  

ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต ๑๐ หองถึง ๗๙ หองที่อยู

ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกัน ไปใหบริการ

เปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรม ตามกฎหมายวา

ดวยโรงแรม 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ

รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

 



การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ข้ันตอนการเสนอรายงานฯ 

๑ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย

วาดวยโรงแรม หรืออาคารอยูอาศัยรวมตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่อยูหางจาก

แนวชายฝงทะเลเกินกวา ๕๐ เมตร ซ่ึงมีจํานวน

หองพักต้ังแต ๘๐  หองขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใชสอย

ของทุกอาคารดังกลาวรวมกันต้ังแต ๔,๐๐๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป   

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ

รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

๒ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย

วาดวยโรงแรม หรืออาคารอยูอาศัยรวมตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่อยูหางจาก

แนวชายฝงทะเลไมเกิน ๕๐ เมตร  

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ

รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

๓ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืน

ต้ังแต ๓๐  เตียงขึ้นไป  

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาตใหเสนอ

รายงานในขั้นแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

๔ การจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร

ที่ดินเพ่ือเปนที่อยูอาศัยหรือเพ่ือประกอบการ

พาณิชย ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยต้ังแต ๒๕๐ 

แปลงขึ้นไป  หรือมีเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ไร   

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย 

วาดวยการจัดสรรที่ดิน 

 

๕ ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาด

เกินกวา ๑๐๐ ตันกรอส และทาเทียบเรือสําราญ

และกีฬาทุกขนาด 

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ หรอืขออนุญาตโครงการ 

 

๖ ทางหรือถนนสวนบุคคล ที่กอสรางบนพ้ืนที่ที่มี

ความลาดชันต้ังแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป และมีความยาว

ตอเนื่องกันเกินกวา ๑,๕๐๐ เมตร 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง  

 

๗ ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 

ที่กอสรางบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกวา 

รอยละ ๒๕   

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ หรอืขออนุญาตกอสราง  

 

๘ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  

ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวหรือ

หลายหลังรวมกันต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

ขึ้นไป 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือขั้นขออนุญาต

ประกอบกิจการ แลวแตกรณี 

๙ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่ มีขีดความ 

สามารถในการบําบัดน้ําเสียไดเกิน ๓,๐๐๐ 

ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการ

กําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน ๕๐ 

ตันตอวัน และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

เฉพาะสิ่ งป ฏิ กูลหรื อ วัส ดุที่ ไม ใ ช แล ว  ตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน 

 

 

 

 

 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสรางเพ่ือประกอบกิจการ

หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แลวแตกรณี 



ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ข้ันตอนการเสนอรายงานฯ 

๑๐ กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนตั้งแต ๘๐ 

หลังขึ้นไป หรือหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว  

ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต ๘๐ หองขึ้นไปที่อยูใน

ที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกัน ไปใหบริการ

เปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมาย

วาดวยโรงแรม 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ

รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

๑๑ อาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร 

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ

รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

 

๒ 



เอกสารทายประกาศ ๒  

แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 
๑. สาระสําคัญ 

๑.๑ บทนํา : กลาวถึงวัตถุประสงคของโครงการ  เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการโครงการ  วัตถุประสงค   
      การจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
๑.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่   
      อาจไดรับผลกระทบจากโครงการในมาตราสวนที่เหมาะสม 
๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีดําเนินการโครงการ : พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือก   
      แนวทางที่เสนอ 

๑.๔ รายละเอียดโครงการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมที่ชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาดที่ตั้ง    
       ทางเลือกที่ต้ังโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือก   
       แนวทางที่เสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใชที่ดินของ  
       โครงการ โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม 
๑.๕ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน 
      กายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  
      และคุณคาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปญหาปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ พรอมแสดงแผนที่  สภาพแวดลอม 
      บริเวณโครงการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการ  ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับ ผลกระทบจากการดําเนิน 
      โครงการทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
๑.๖ ผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ : ใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน โดยใหความสําคัญใน 
      การประเมินผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากโครงการที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ 
      ทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆตาม ๑.๕ 
๑.๗  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการปองกันและ 
       แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจหลีกเลี่ยงไดใหเสนอ 
       แผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย 
๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนนิการในการติดตาม 
       ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตาม    
       และประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการดวย  
๑.๙  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว  

ทั้งนี้ จะตองดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม  
ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

 
๒ . เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ  

๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ 
๒.๒ ปกหนาและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ตามแบบ สผ. ๗ 

๒.๓ หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน และบัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ตามแบบ สผ. ๘ 
๒.๔ บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนตามแบบ สผ.๙ 
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 



 
แบบ สผ. ๗ 

 
 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 
ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................................................. 
 
ที่ตั้งโครงการ........................................................................................................................................................................... 
 
ชื่อเจาของโครงการ................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยูเจาของโครงการ............................................................................................................................................................ 
 
การมอบอํานาจ 
   (     ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให........................................................................................  
           เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
 
   (      ) เจาของโครงการมิไดมอบอํานาจแตอยางใด 
 
 
        จัดทําโดย 
 
 
                   .................................................................................................... 
        (ผูจัดทํารายงานฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สผ. ๘ 

 
 

หนงัสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 
                          วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .... 
 
                    หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา.............................................................เปนผูจัดทํารายงาน 
 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนโครงการ.......................................................................................................... 

 
ใหแก..............................................เพื่อ..............................................ตามคําขอเลขที่............................................ 
 
โดยมีคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ผูรบผิดชอบในการจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้ 
 
 
 
   

               ผูชํานาญการ       ลายมือชื่อ 
       .....................................      .......................................... 
 
                  เจาหนาที่                 ลายมือช่ือ 
        .....................................             ............................................               

        .....................................             .......................................... 

         .....................................             .......................................... 

   
 
       ............................................. 
       (..........................................) 
 
   ตําแหนง.................................. 
      (ประทับตรานิติบุคล)    
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สผ. ๙ 

 
บัญชีรายช่ือผูจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน 

 
ช่ือ ดาน/หัวหนาที่ทําการศึกษา สัดสวนผลงานคดิเปน%ของงาน

การศึกษาจัดทํารายงานท้ังฉบับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



 
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

๑. สาระสําคัญ 
๑.๑ รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 

๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พรอมกิจกรรมที่เก่ียวของ 
 ๑.๑.๒ ที่ตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมใน 
บริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ตามมาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราสวนที่เหมาะสม 
 ๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจ 
แนวทางที่เสนอ 
 ๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ พรอมดวยมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 
ดังกลาว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ. ๑  
 
๑.๒ รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้  

๑.๒.๑  บทนํา : กลาวถึงที่มา  วัตถุประสงคของโครงการ  เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการโครงการ    
 วัตถุประสงคการจัดทํารายงานฯ  ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 

๑.๒.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ  รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมใน 
บริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ    มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราสวนที่เหมาะสม 
   ๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมที่ชัดเจน ไดแก  ประเภท ขนาดที่ตั้ง 
โครงการ   วิธีการดําเนินการโครงการ รายละเอียดกระบวนการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เปนตน ตลอดจน 
แผนผังการใชที่ดินของโครงการ โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม 

๑.๒.๔ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ 
คุณคา คุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปญหาปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ พรอมแสดงแผนที่ สภาพแวดลอมบริเวณ 
โครงการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการ  ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งใน 
ระยะสั้นและระยะยาว 

๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ   
  (๑)  ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯจะตองเสนอทางเลือก ซ่ึงอาจเปนทั้งทางเลือก 
ที่ตั้งโครงการหรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีเหตุผล 
วาบรรลุเปาหมายและความจําเปนในการมีโครงการหรือไมมีโครงการอยางไร  มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 
ในทุกทางเลือก และจะตองระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปน 
ประกอบ 

(๒)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ ทั้งที่เปน 
ผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางออมตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม ๑.๒.๔  พรอมทั้งแยกประเภท 
ทรัพยากรเปนชนิดที่สามารถฟนฟูไดและฟนฟูไมได  รวมทั้งใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของ 
โครงการเปรียบเทียบกัน 

๑.๒.๖  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการปองกัน 
และ แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจหลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการ 
ชดเชย ความเสียหายดังกลาวดวย 

๑.๒.๗  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการในการ 
ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการติดตาม   
และประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการดวย  



-๒- 
 

๑.๒.๘  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว  
 

ทั้งน้ี จะตองดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทาง 
สังคม และ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 
๒ . เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ  

๒.๑ รายงานหลัก จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ 
๒.๒ รายงานยอ จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ 
๒.๓ ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ. ๒  
๒.๔ หนังสือรับรองการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ. ๓  
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๒.๖ บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ. ๕ 
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๑ 
 

รายงานการแสดงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สําคัญ 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

องคประกอบทางสิง่แวดลอม

และคุณคาตางๆ 
ผลกระทบตอสิง่แวดลอม

ท่ีสําคัญ 
มาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิง่แวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอม

ทางกายภาพ 
 
 

   

ทรัพยากรส่ิงแวดลอม

ทางชีวภาพ 
 
 

   

คุณคาการใชประโยชน

ของมนุษย 
 
 

   

คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๒ 

 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 
ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................................................. 
 
ที่ตั้งโครงการ........................................................................................................................................................................... 
 
ชื่อเจาของโครงการ................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยูเจาของโครงการ............................................................................................................................................................ 
 
การมอบอํานาจ 
   (     ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให........................................................................................  
           เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
 
   (      ) เจาของโครงการมิไดมอบอํานาจแตอยางใด 
 
 
        จัดทําโดย 
 
 
                   .................................................................................................... 
       (ชื่อนิติบุคคลที่จัดทํารายงาน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๓ 
 
 

หนงัสือรับรองการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 

                                วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .... 
 
 หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา.............................................................เปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะห 
 
ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการ....................................................................................................................... 

 
ใหแก..............................................เพื่อ..............................................ตามคําขอเลขที่......................................  
 
โดยมีคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้ 
 
 
 
   

    ผูชํานาญการ             ลายมือช่ือ 
.............................      ................................ 

 
     เจาหนาที่              ลายมือช่ือ 
..............................      ................................ 
..............................      ................................ 
..............................      ................................. 

 
 
     .................................................... 
    (...................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 

              (ประทับตรานิติบุคล)    
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๖ 
 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

เหตุผลในการเสนอรายงานฯ 
( ) เปนโครงการเขาขายตองจดัทาํรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

เรื่อง กาํหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และ

หลกัเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ประเภท

โครงการ ................................................................................................................................................................ 
( ) เปนโครงการที่จดัทาํรายงานฯ เน่ืองจากมตคิณะรฐัมนตรี เรื่อง ........................................................ 

เม่ือวันที่ .........................(โปรดแนบมติคณะรฐัมนตรแีละเอกสารที่เกี่ยวของ) 
 ( ) จัดทํารายงานฯ ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ 
 ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. 
 
วันทีล่งนามในสัญญาวาจางจัดทํารายงานฯ ............................................................................................................ 

 
การขออนุญาตโครงการ  
 ( ) รายงานฯ น้ีจัดทาํขึ้นเพือ่ประกอบการขออนญุาตจาก ............................................................................... 
(ระบุชื่อหนวยงานผูใหอนุญาต) กาํหนดโดย พ.ร.บ...................................................................................................... 

มาตรา/ประเภทที่ / ขอ / ลาํดับที่................................................................................................................................ 
 (  ) รายงานฯ จัดทาํขึน้เพือ่ประกอบการขออนมัุตจิากคณะรฐัมนตร ี
 (  ) โครงการนี้ไมตองยื่นขอรับใบอนุญาตจากหนวยงานราชการและไมตองขออนุมัตจิากคณะรฐัมนตร ี
 (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................................................ 
 
สถานภาพโครงการ (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ) 
 (  ) กอนศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (  ) กําลงัศกึษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (  ) ยังไมไดกอสราง 
 (  ) เริ่มกอสรางโครงการแลว (แนบภาพถายพรอมระบุวันที)่ 
 (  ) ทดลองเดินเครื่องแลว 
 (  ) เปดดําเนินโครงการแลว 
 
 สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวนัที่ .................................................................... 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๕ 
 

บัญชีรายช่ือผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม  
 

ช่ือ ดาน/หัวขอท่ีทําการศกึษา สัดสวนผลงานคดิเปน%ของงาน 

ศึกษาจดัทํารายงานท้ังฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


