
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   

และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของ
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และ
หลักเกณฑ์วิธีการและระเบียบปฏิบัติตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เรื่อง  กําหนดประเภท  และขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๑   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (แก้ไขโดยมาตรา  ๑๑๔ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม   
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดประเภท 
และขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และ
หลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ลงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่งซ่ึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคล
หรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจําวันเป็นส่วนใหญ่ 

“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง”  หมายความว่า  กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่งซ่ึงสินค้าอุปโภคบริโภค 
ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือน  ในชีวิตประจําวนัเป็นส่วนใหญ่” 

“ค้าปลีก”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจํานวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค 
“ค้าส่ง”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจํานวนมากให้แก่ผู้ซ้ือเพื่อนําไปขาย 

ให้แก่ผู้บริโภคหรือนําไปให้บริการต่อ 
“ลุ่มน้ําหลัก”  หมายถึง  ลุ่มน้ําหลัก  ๒๕  ลุ่มน้ําตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑ 
“ประตูระบายน้ําในแม่น้ําสายหลัก”  หมายถึง  อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ําเพื่อทด  กัก  ก้ัน  

หรือระบายน้ํา  โดยมีช่องปิดเปิดได้ในแม่น้ําสายหลัก  รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศ  ๒ 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๓ ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ  ๓  
เว้นแต่ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ  ลําดับที่  ๑.๕  และ  ๒๖.๒  ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๓  
ให้จัดทําเป็นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

ข้อ ๔ กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ  ๔ 

การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น
ดังกล่าว  ต้องจัดทําโดยบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๕ ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับสําหรับการขยายขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึง
ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ โครงการหรือกิจการตามประกาศในข้อ  ๑  ที่ได้ยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  
และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศตามข้อ  ๑  ต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะมีความเห็น
อย่างใดอย่างหนึ่ง   

ข้อ ๗ โครงการหรือกิจการตามที่กําหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ  ๓  ซ่ึงเป็นโครงการหรือ 
กิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  อยู่แล้ว  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับการกําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติ  สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
ให้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ตามประกาศดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว 

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



เอกสารท้ายประกาศ ๑ 

ลุ่มนํ้าหลัก ๒๕ ลุ่มนํ้าของประเทศไทย 

๑. ลุ่มนํ้าสาละวิน    
๒. ลุ่มนํ้าโขง          
๓. ลุ่มนํ้ากก             
๔. ลุ่มนํ้าชี         
๕. ลุ่มนํ้ามลู           
๖. ลุ่มนํ้าปงิ            
๗. ลุ่มนํ้าวัง           
๘. ลุ่มนํ้ายม             
๙. ลุ่มนํ้าน่าน          
๑๐.ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา         
๑๑.ลุ่มนํ้าสะแกกรัง         
๑๒.ลุ่มนํ้าป่าสกั           
๑๓.ลุ่มนํ้าท่าจีน        
๑๔.ลุ่มนํ้าแมก่ลอง        
๑๕.ลุ่มนํ้าปราจีนบรุ ี        
๑๖.ลุ่มนํ้าบางปะกง        
๑๗.ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ        
๑๘.ลุ่มนํ้าชายฝัง่ทะเลตะวันออก        
๑๙.ลุ่มนํ้าเพชรบุร ี        
๒๐.ลุ่มนํ้าชายฝัง่ทะเลตะวันตก       
๒๑.ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก       
๒๒.ลุ่มนํ้าตาป ี        
๒๓.ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา      
๒๔.ลุ่มนํ้าปัตตานี        
๒๕.ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 
 
 

 



เอกสารท้ายประกาศ ๒ 

แม่นํ้าสายหลัก ๒๓ สายของประเทศไทย 

๑. แม่นํ้ายวม   
๒. แม่นํ้าสงคราม  
๓. แม่นํ้ากก   
๔. แม่นํ้าชี  
๕. แม่นํ้ามูล 
๖. แม่นํ้าปิง  
๗. แม่นํ้าวัง 
๘. แม่นํ้ายม   
๙. แม่นํ้าน่าน   
๑๐. แม่นํ้าเจ้าพระยา  
๑๑. แม่นํ้าสะแกกรัง   
๑๒. แม่นํ้าป่าสัก  
๑๓. แม่นํ้าท่าจีน 
๑๔. แม่นํ้าแม่กลอง  
๑๕. แม่นํ้าปราจีนบรุ ี  
๑๖. แม่นํ้าบางปะกง  
๑๗. แม่นํ้าจันทบรุ ี
๑๘. แม่นํ้าเพชรบรุ ี  
๑๙. แม่นํ้าปราณบรุ ี  
๒๐. แม่นํ้าสายบรุ ี      
๒๑. แม่นํ้าตาปี       
๒๒. แม่นํ้าปัตตานี          
๒๓. แม่นํ้าตรัง 

 
 
 
 
 
 

 



เอกสารท้ายประกาศ ๓  
๑. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซ่ึงต้องเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอรายงานในขั้นก่อนขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 
๒. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี หรือกรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงานตาม
ตารางท้ายนี้ 

๓. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงานตาม
ตารางท้ายนี้ 

ลําดับ ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขนาด หลักเกณฑ์ วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

๑ การทาํเหมอืงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร ่
๑.๑ โครงการเหมืองแร่ดังต่อไปน้ี 
        ๑.๑.๑ เหมืองแรถ่า่นหิน 
        ๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช 
        ๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหนิ 
        ๑.๑.๔ เหมืองแรห่ินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซิเมนต์ 
        ๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทกุชนิด 
๑.๒ โครงการเหมืองแร่ใต้ดิน 
๑.๓ โครงการเหมืองแร่ทกุชนิดท่ีต้ังอยู่ในพื้นที่
ดังต่อไปน้ี 
        ๑.๓.๑ พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุม่นํ้าชั้น ๑  
ตามมติคณะรัฐมนตร ี

๑.๓.๒ ปา่อนุรกัษ์เพิ่มเติมตามมติ
คณะรัฐมนตร ี
        ๑.๓.๓ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าท่ีมีความสาํคญั
ระหวา่งประเทศ 

๑.๓.๔ พ้ืนที่ท่ีอยู่ใกล้โบราณสถาน  
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรือ
อุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายวา่ด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แหลง่มรดกโลกทีข่ึ้น
บัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหวา่ง
ประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 
๑.๔ โครงการเหมืองแร่ทีมี่การใชว้ัตถรุะเบิด 

 
 

ทุกขนาด 
ทุกขนาด 
ทุกขนาด 
ทุกขนาด 

 
ทุกขนาด 
ทุกขนาด 

 
 

ทุกขนาด 
 

ทุกขนาด 
 

ทุกขนาด 
 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 

ทุกขนาด 

 
 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
 
 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 
 
 
 
 
 
 
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 



๒ 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขนาด หลักเกณฑ์ วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

๑.๕ โครงการเหมืองแรช่นิดอื่นๆตามกฎหมาย
วา่ด้วยแร่ ยกเว้นตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ ข้อ ๑.๓ 
และขอ้ ๑.๔ 

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาปิโตรเลียม 
๒.๑ การสาํรวจปิโตรเลียม โดยวิธีการเจาะ
สาํรวจ 
 
 
 
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม 

 
ทุกขนาด 

 
 
 

 
ทุกขนาด 

 
 

 
 

 
ให้เสนอในขั้นตอนการขอรับ
ความเห็นชอบจากหนว่ยงาน
ผู้รบัผิดชอบหรือหนว่ยงานผู้
อนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วย
ปิโตรเลียม 
ให้เสนอในขั้นตอนการขอรับ
ความเห็นชอบจากหนว่ยงาน
ผู้รบัผิดชอบหรือหนว่ยงานผู้
อนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วย
ปิโตรเลียม 

๓ โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและนํ้ามัน
เชื้อเพลิงทางท่อ 

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอใบอนุญาตหรือ
ขั้นขอรบัความเห็นชอบจาก
หน่วยงานผูร้ับผิดชอบ 

๔ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม หรือ โครงการทีม่ีลกัษณะ
เช่นเดียวกับนคิมอุตสาหกรรมหรือโครงการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 

๕ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมท่ีมีกระบวนการผลิต
ทางเคมี 

ท่ีมีกําลงัการผลิตตั้งแต่
๑๐๐ ตันต่อวัน ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการ หรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๖ อุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม 
 

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการ หรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกา๊ซธรรมชาติ ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการ หรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 



๓ 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขนาด หลักเกณฑ์ วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

๘ อุตสาหกรรมคลอ – แอลคาไลน์ (Chlor – 
alkaline industry) ท่ีใช้โซเดียมคลอไรด์ 
(NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต โซเดียม
คารบ์อเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) 
โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน 
(Bleaching Powder) 

ท่ีมีกาํลงัผลิตสาร 
ดังกลา่ว แต่ละชนิด 

หรือรวมกัน ต้ังแต่ ๑๐๐ 
ตันต่อวัน ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการ หรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๙ อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์ ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๐ อุตสาหกรรมผลิตเย่ือกระดาษ ที่มีกําลงัผลิตตั้งแต่  
๕๐ ตันต่อวัน ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๑ อุตสาหกรรมทีผ่ลิตสารออกฤทธิห์รือสารที่ใช้
ป้องกันหรอืกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้
กระบวนการทางเคม ี

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๒ อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทาง
เคมี 

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๓ อุตสาหกรรมประกอบกจิการเกี่ยวกับนํ้าตาล
ดังต่อไปน้ี 
๑๓.๑  การทาํน้าํตาลทรายดิบ นํ้าตาล
ทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์
 
 
๑๓.๒  การทาํกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นทีค่ลา้ยคลงึกัน 

 
 

ทุกขนาด 
 
 
 

ท่ีมีกําลงัผลิตตั้งแต่ ๒๐ 
ตันต่อวัน ขึ้นไป 

 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 



๔ 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขนาด หลักเกณฑ์ วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

๑๔ อุตสาหกรรมเหล็ก หรอืเหลก็กลา้ ท่ีมีกําลงัผลิตต้ังแต ่๑๐๐ 
ตันต่อวัน ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๕ อุตสาหกรรมถลงุหรือแต่งแร่ หรอืหลอมโลหะ
ซ่ึงมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหลก็กล้า 

ท่ีมีกําลงัผลิตต้ังแต่ ๕๐ 
ตันต่อวัน ขึ้นไป 
 
 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๖ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทัง้ผลิต
เบียร์และไวน์ 
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล ์
 
 
 
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์ 
 
 
 
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร ์

 
 
ท่ีมีกําลงัผลิตต้ังแต่      
๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน 
(คิดเทียบท่ี ๒๘ ดีกรี) 
 
ท่ีมีกําลงัการผลิตตั้งแต่ 
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน 
 
 
ท่ีมีกําลงัการผลิตตั้งแต่ 
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน 

 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๗ โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่ง
ปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตามกฎหมายวา่ด้วย
โรงงาน 

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๘ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน  
 
 
 

ท่ีมีกําลงัผลิตกระแสไฟฟา้
ต้ังแต่ ๑๐ เมกะวัตต์  
ขึ้นไป  

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
เพื่อประกอบกจิการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่
กรณี 

๑๙ ระบบทางพิเศษตามกฎหมายวา่ด้วยการทาง
พิเศษ หรือโครงการทีมี่ลักษณะเช่นเดียวกับทาง
พิเศษ 

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 



๕ 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขนาด หลักเกณฑ์ วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

๒๐ ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตาม
กฎหมายวา่ด้วยทางหลวง ท่ีตัดผา่นพ้ืนที่
ดังต่อไปน้ี 
๒๐.๑  พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าและเขตหา้ม
ลา่สัตว์ปา่ตามกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตวป์า่ 
๒๐.๒  พ้ืนที่เขตอุทยานแหง่ชาติตามกฎหมาย
วา่ด้วยอุทยานแหง่ชาต ิ
๒๐.๓  พ้ืนที่เขตลุ่มนํ้าชั้น ๒ ตามท่ี
คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแล้ว 
๒๐.๔  พ้ืนที่เขตปา่ชายเลนที่เป็นปา่สงวน
แหง่ชาติ 
๒๐.๕  พ้ืนที่ชายฝัง่ทะเลในระยะ ๕๐ เมตร 
ห่างจากระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทาง
ธรรมชาต ิ
๒๐.๖  พ้ืนที่ที่อยู่ในหรือใกล้พ้ืนทีชุ่่มน้าํท่ีมี
ความสาํคัญระหวา่งประเทศ หรอืแหล่งมรดก
โลกท่ีขึ้นบัญชแีหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญา
ระหวา่งประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 
๒๐.๗  พ้ืนที่ที่ต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่ง
โบราณคดี แหลง่ประวัติศาสตร์ หรืออทุยาน
ประวัตศิาสตร์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถแุละพิพธิภัณฑ์สถาน
แหง่ชาติ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

 
 
 

ทุกขนาด 
 
 

ทุกขนาด 
 

ทุกขนาด 
 

ทุกขนาด 
 

ทุกขนาด 
 
 

ทุกขนาด 
 
 
 

ทุกขนาด 

 
 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 

๒๑ ระบบขนสง่มวลชนที่ใช้ราง ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 

๒๒ ท่าเทียบเรือ รับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ 
ตันกรอส หรือความยาว
หน้าท่า ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร 
หรือมีพื้นทีท่่าเทียบเรือ
รวม ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
 
 
 
 

๒๓ ท่าเทียบเรือสาํราญกฬีา ท่ีรองรับเรอืได้ตั้งแต่ ๕๐ ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ



๖ 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขนาด หลักเกณฑ์ วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

ลาํ หรือ ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป 
 

อนุญาตโครงการ 

๒๔ การถมที่ดินในทะเล ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 

๒๕ การก่อสรา้งหรือขยายสิง่ก่อสรา้งบริเวณหรือใน
ทะเล 
๒๕.๑  กําแพงริมชายฝัง่ ติดแนวชายฝั่ง 
 
๒๕.๒  รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น 
รอบงัคบักระแสนํ้า 
๒๕.๓  แนวเขือ่นกันคลื่นนอกฝัง่ทะเล 

 
 

ความยาวตัง้แต่ ๒๐๐ 
เมตร ขึ้นไป 
ทุกขนาด 

 
ทุกขนาด 

 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรอืขอ
อนุญาตโครงการ 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 

๒๖ โครงการระบบขนส่งทางอากาศ 
๒๖.๑ ก่อสรา้งหรือขยายสนามบินหรอืทีข่ึ้นลง
ชั่วคราว เพ่ือการพาณิชย ์
๒๖.๒ สนามบินนํ้า 

 
ท่ีมีขนาดความยาวของ
ทางวิง่ต้ังแต่ ๑,๑๐๐ เมตร 

ทุกขนาด 

 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดต้ัง
หรือขออนุญาตขึ้น-ลงอากาศยาน 

๒๗ อาคาร ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร 
ซ่ึงมีลักษณะที่ต้ังหรือการใชป้ระโยชน์ในอาคาร
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี ้
๒๗.๑ อาคารที่ต้ังริมแม่นํ้า ฝัง่ทะเล ทะเลสาบ
หรือชายหาด หรือที่อยู่ใกลห้รือในอุทยาน
แหง่ชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึง่เป็น
บริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคา้ปลีก
หรอืคา้ส่ง 
 
 
 
 

 
 
 
ความสงูตั้งแต่ ๒๓.๐๐ 
เมตร ขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหน่ึง
ชั้นใดในหลังเดียวกัน 
ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป 
ความสงูตั้งแต่ ๒๓.๐๐ 
เมตร ขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหน่ึง
ชั้นใดในหลังเดียวกัน 
ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป

 
 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
หรอืหากใชว้ิธีการแจ้งต่อเจา้
พนักงานทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุอาคาร โดยไม่ย่ืน
ขอรบัใบอนญุาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
หรอืหากใชว้ิธีการแจ้งต่อเจา้
พนักงานทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุอาคาร โดยไม่ย่ืน
ขอรบัใบอนญุาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น



๗ 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขนาด หลักเกณฑ์ วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

๒๗.๓  อาคารที่ใช้เป็นสาํนกังานหรือที่ทาํการ
ของเอกชน 

ความสงูตั้งแต่ ๒๓.๐๐ 
เมตรขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึง่
ชั้นใดในหลังเดียวกัน 
ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
หรอืหากใชว้ิธีการแจ้งต่อเจา้
พนักงานทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุอาคาร โดยไม่ย่ืน
ขอรบัใบอนญุาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 

๒๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
จัดสรรที่ดิน 

จํานวนที่ดินแปลงย่อย
ต้ังแต่ ๕๐๐ แปลง หรือ
เน้ือที่เกินกวา่ ๑๐๐ ไร่ 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรร
ท่ีดินตามกฎหมายวา่ด้วยการ
จัดสรรที่ดิน 

๒๙ โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่
ด้วยสถานพยาบาล 
๒๙.๑  กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่นํ้า ฝั่งทะเล ทะเลสาบ 
หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร 
 
 
 
 
๒๙.๒  กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑ 

 
 
ท่ีมีเตียงสาํหรบัผูป้่วย 
ไว้คา้งคืนต้ังแต่ ๓๐ เตียง 
ขึ้นไป 
 
 
 
ท่ีมีเตียงสาํหรบัผูป้่วยไว้
คา้งคืนต้ังแต่ ๖๐ เตียง ขึ้น
ไป 

 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
หรอืหากใชว้ิธีการแจ้งต่อเจา้
พนักงานทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุอาคาร โดยไม่ย่ืน
ขอรบัใบอนญุาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
หรอืหากใชว้ิธีการแจ้งต่อเจา้
พนักงานทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุอาคาร โดยไม่ย่ืน
ขอรบัใบอนญุาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 

๓๐ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย
วา่ด้วยโรงแรม 

ท่ีมีจาํนวนหอ้งพักต้ังแต่ 
๘๐ ห้อง ขึ้นไป หรือมี
พ้ืนที่ใชส้อยต้ังแต่ ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
หรอืหากใชว้ิธีการแจ้งต่อเจา้
พนักงานทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุอาคาร โดยไม่ย่ืน
ขอรบัใบอนญุาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 

๓๑ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

ท่ีมีจาํนวนหอ้งพักต้ังแต่ 
๘๐ ห้อง ขึ้นไป หรือมี
พ้ืนที่ใชส้อย ตั้งแต่ 
๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง
หรอืหากใชว้ิธีการแจ้งต่อเจา้
พนักงานทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่
ด้วยการควบคมุอาคาร โดยไม่ย่ืน



๘ 
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขนาด หลักเกณฑ์ วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ 

ขอรบัใบอนญุาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 

๓๒ การชลประทาน ท่ีมีพ้ืนที่การชลประทาน
ต้ังแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 

๓๓ โครงการทุกประเภททีอ่ยู่ในพื้นที่ท่ี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกาํหนดให้เป็น
พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุม่นํ้าชั้น ๑ 

ทุกขนาด 
 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
 

๓๔ การผันนํ้าขา้มลุ่มนํ้า ดังต่อไปน้ี 
๓๔.๑ การผันนํ้าขา้มลุ่มนํ้าหลกั ยกเว้นกรณีภัย
พิบัติ หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของ
ประเทศ ท่ีเป็นการดาํเนินการชัว่คราว 
๓๔.๒ การผันนํ้าระหวา่งประเทศ ยกเว้นกรณี
ภัยพิบัติ หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงของ
ประเทศ ท่ีเป็นการดาํเนินการชัว่คราว 

 
ทุกขนาด 

 
 

ทุกขนาด 

 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 
 
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 

๓๕ ประตูระบายนํ้าในแม่น้าํสายหลัก ทุกขนาด 
 

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ 

 
 



 
 

เอกสารท้ายประกาศ ๔ 

ก.  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

๑.  สาระสําคัญ 

 ๑.๑  รายงานฉบับย่อ  ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญดังน้ี 

  ๑.๑.๑  ประเภทและขนาดโครงการ พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  ๑.๑.๒  ที่ต้ังโครงการโดยมีภาพและแผนที่ที่ต้ังโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการตามมาตรการส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่
เหมาะสม 

  ๑.๑.๓  ทางเลือกที่ต้ังโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการพร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ 

  ๑.๑.๔  รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ.๑ 

 ๑.๒  รายงานหลัก ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญดังน้ี 

  ๑.๒.๑  บทนํา : กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ วัตถุประสงค์การจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 

  ๑.๒.๒  ที่ต้ังโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ต้ังโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม 

  ๑.๒.๓  รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ 
ประเภท ขนาดที่ต้ังโครงการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็นต้น ตลอดจน
แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม 

  ๑.๒.๔  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดที่ฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์  และคุณค่าคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมแสดง 
แผนที่สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการตลอดจนบริเวณที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

  ๑.๒.๕  การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

 

 



 
 

   ๒ 

      (๑)  ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯ จะต้องเสนอทางเลือกซึ่งอาจเป็น
ทั้งทางเลือกที่ต้ังโครงการหรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจําเป็นในการมีโครงการหรือไม่มีโครงการอย่างไร มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลอืก และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ พร้อม
แสดงเหตุผลและความจําเป็นประกอบ 

   (๒)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
โครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆตาม 
๑.๒.๔ พร้อมทั้งแยกประเภททรัพยากรเป็นชนิดที่สามารถฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รวมทั้งให้ประเมินผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน 

  ๑.๒.๖  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : ให้อธิบาย
รายละเอียดในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึนตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย 

  ๑.๒.๗  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้เสนอมาตรการและแผนการ
ดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็น
ส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย 

  ๑.๒.๘  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว 

  ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

๒.  เอกสารหลักฐานท่ีต้องนําเสนอ 

 ๒.๑  รายงานหลัก  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑๕ ฉบับ 

 ๒.๒  รายงานย่อ  จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ 

 ๒.๓  ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๒ 

 ๒.๔  หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๓ 

 ๒.๕  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



 
 

   ๓ 

 ๒.๖  บัญชีรายช่ือผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๕ 

 ๒.๗  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๖ 

ข.  แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  ประกอบด้วย 

๑.  สาระสําคัญ 

 ๑.๑  บทนํา : กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการโครงการ 
วัตถุประสงค์การจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 

 ๑.๒  ที่ต้ังโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ต้ังโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ในมาตราส่วนที่เหมาะสม 

 ๑.๓  ทางเลือกที่ต้ังโครงการ และวิธีการดําเนินโครงการ : พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางที่เสนอ 

 ๑.๔  รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด
ที่ต้ัง ทางเลอืกที่ต้ังโครงการ และวิธีการดําเนินการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
แนวทางที่เสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ
โดยแสดงทิศ และมาตราส่วนที่เหมาะสม 

 ๑.๕  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมแสดง 
แผนที่สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 ๑.๖  ผลกระทบหลักที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ : ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยให้
ความสําคัญในการประเมินผลที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากโครงการที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ตาม ๑.๕ 

 

 

 



 
 

         ๔ 

 ๑.๗  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอ
แผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย 

 ๑.๘  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการในการ
ติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย 

 ๑.๙  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 

 ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

๒.  เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนําเสนอ 

 ๒.๑  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ 

 ๒.๒  ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๗ 

 ๒.๓  หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๘ 

 ๒.๔  บัญชีรายช่ือผู้จัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๙ 

 ๒.๕  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสาํคัญ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมท่ีสาํคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรสิง่แวดล้อม 
ทางกายภาพ 

 

 

ทรัพยากรสิง่แวดล้อม 
ทางชีวภาพ 

 

 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ 

 

 

 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 

 

 

   

 
 
 

แบบ สผ. ๑ 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
ช่ือโครงการ                  . 
ที่ต้ังโครงการ                  . 
ช่ือเจ้าของโครงการ       
ที่อยู่เจ้าของโครงการ  
การมอบอํานาจ 
                    (   ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให ้  

      เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจทีแ่นบ 
  (   ) เจ้าของโครงการมิได้มกีารมอบอํานาจแต่อย่างใด 
 
 
 

จัดทําโดย 
 

      . 
(ช่ือนิติบุคคลผูจ้ัดทํารายงานฯ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สผ. ๒ 



 
 

 
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

วันที่  เดือน    พ.ศ.  . 

หนังสือฉบับน้ีขอรับรองว่า                          เป็นผู้จัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ                                    
.ให้แก่                     
.เพื่อ       ตามคําขอเลขที่                                 
โดยมีคณะผู้ชํานาญการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังต่อไปน้ี 
 
 

ผู้ชํานาญการ     ลายมือช่ือ 
 

         .       
  เจ้าหน้าที่              ลายมือช่ือ 

         .       
      .       
     .       

 
 
 

      
(     ) 
ตําแหน่ง     . 

(ประทับตรานิติบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สผ. ๓ 



 
 

 
บัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ – สกุล /วุฒิ
การศึกษา 

หัวข้อท่ี
ทําการศึกษา 

ท่ีอยู่ / ท่ีทํางานปัจจุบัน 
สัดส่วนผลงานคิดเป็น% 

ของงานศึกษาจัดทํารายงานท้ังฉบับ 
ลายมือชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

แบบ สผ. ๕ 



 
 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เหตุผลในการเสนอรายงานฯ 
         (   )  เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการ  
         (   )  เป็นโครงการที่จัดทํารายงานฯ เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง           
.เมื่อวันที่                                                (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
 (   )  จัดทํารายงานฯ ตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
          (   )  อื่นๆ (ระบุ) . 
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทํารายงานฯ        

การขออนุญาตโครงการ 
          (   )  รายงานฯ น้ีจัดทําข้ึนเพื่อประกอบอนุญาตจาก          
(ระบุช่ือหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ.          
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่          
 (   )  รายงานฯ จัดทําข้ึนเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
          (   )  อื่นๆ (ระบุ)             

สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 (   )  กําลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 (   )  ยังไม่ได้ก่อสร้าง 
 (   )  เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (แนบภาพถ่ายพร้องระบุวันที่) 
 (   )  ทดลองเดินเครื่องแล้ว 
 (   )  เปิดดําเนินโครงการแล้ว 
สถานภาพโครงการน้ีรายงานเม่ือวันท่ี    . 
 
 

 
 
 
 

แบบ สผ. ๖ 



 
 

 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 
ช่ือโครงการ                  . 
ที่ต้ังโครงการ                  . 
ช่ือเจ้าของโครงการ       
ที่อยู่เจ้าของโครงการ   
การมอบอํานาจ 
                     (   ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให ้  
                           เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
  (   ) เจ้าของโครงการมิได้มกีารมอบอํานาจแต่อย่างใด 
 
 
 

จัดทําโดย 
 

      . 
(ผู้จัดทํารายงานฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สผ. ๗ 



 
 

 
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

วันที่  เดือน    พ.ศ.  . 

หนังสือฉบบัน้ีขอรบัรองว่า                                                                     เป็นผู้จัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ                                   
.ให้แก ่                     
.เพื่อ       ตามคําขอเลขที ่                               
โดยมีคณะผู้ชํานาญการและเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบในการจัดทํารายงานดังต่อไปน้ี 
 
 

ผู้ชํานาญการ     ลายมือช่ือ 
 

         .       
  เจ้าหน้าที่              ลายมือช่ือ 

         .       
      .       
     .       

 
 
 

      
(     ) 
ตําแหน่ง     . 

(ประทับตรานิติบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สผ. ๘ 



 
 

 
บัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

ชื่อ – สกุล / 
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อท่ี
ทําการศึกษา 

ท่ีอยู่ / ท่ีทํางานปัจจุบัน 
สัดส่วนผลงานคิดเป็น% 

ของงานศึกษาจัดทํารายงานท้ังฉบับ 
ลายมือชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

แบบ สผ. ๙ 


