
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 1



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
  
2



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 3



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
  
4



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 5

คำ�นำ�
 
 นับแต่มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference

on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๑๕ ประเทศไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยการ

เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ก็คือ การตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) น้ัน เร่ิมแรกได้รับ

การบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๑๘

แต่ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๒๔ โดยมีการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการพลังงาน เรื่อง กำาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องมี

รายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม จำานวน ๑๐ ประเภทโครงการ ต่อมาในปี ๒๕๒๗ ได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒

(พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ กำาหนดให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำารายงานเกี่ยวกับ

การศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 จากนั้น ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

จนกระท่ัง ปี ๒๕๓๕ ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญคือการนำาระบบ

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงานฯ (คชก.) เข้ามาใช้ และจากนั้น ปี ๒๕๓๕–๒๕๓๙ ได้มีการประกาศประเภท

และขนาดโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

จาก ๑๐ ประเภทโครงการ เป็น ๒๒ ประเภทโครงการ 
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 ต่อมาแนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดผลแบบ

เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน เม่ือมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗

วรรคสองนำาไปสู่การปรับปรุงระบบ EIA อีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นที่มาของการกำาหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) และการกำาหนดแนวทางด้านการ

มีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างเข้มงวด และมีความพยายามผลักดันแนวคิดเรื่องการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เข้ามาใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดทำานโยบาย แผน แผนงาน ทั้งรายสาขาและเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบ

การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 หลังจากน้ัน เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้

นำามาซ่ึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยออกเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการออกกฎหมาย

ลำาดับรองภายใต้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจำานวนหลายฉบับ เช่น การจัดทำารายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนดในรายงาน EIA การมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น

ปฏิบัติหน้าที่แทนสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้เล็งเห็นว่ากระบวน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนใน

หลายประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามที่ได้กล่าว

มาแล้ว จึงจำาเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้เป็นที่แพร่หลาย สำานักงานนโยบายฯ จึงได้จัดพิมพ์

หนังสือ “ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย” นี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้กับ

หน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา นักพัฒนา นักวางแผน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม

กฎหมายที่กำาหนดไว้

  สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       พฤษภาคม ๒๕๖๒
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ส�รบัญ
 ๑๑.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ๖๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
  พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๗๙.  ระยะเวลาและขั้นตอนในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
  สิ่งแวดล้อม
 ๘๕.  ประเภท ขนาด หลักเกณฑ์ ในการจัดทำารายงานการประเมิน
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ไม่รวมพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม)
   ๘๖. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เรื่อง กำาหนดโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ซึ่งต้องจัดทำา  
    รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
    วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำารายงานการประเมิน
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ๑๓๐. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เรื่อง กำาหนดโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการที่อาจมี
    ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
    สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
     ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำารายงาน
    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ๑๕๓. ประกาศสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
    กระบวนการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ๑๘๔. การกำาหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐ
    ที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (๑๓ กันยายน 
    ๒๕๓๗) และกลไกการดำาเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
    สิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
    ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
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ส�รบัญ (ต่อ)
 ๑๘๗. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตราการฯ ที่กำาหนดไว้
  ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ๑๘๘. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตาม
    มาตรการที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
    สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำา
    เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๒๑.  การมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. 
  เกี่ยวกับการพิจารณารายงานฯ
  ๒๒๒. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงาน
    ของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนสำานักงานนโยบายและ
    แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดำาเนินการ
    พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
    การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 ๒๒๗. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้ง คชก.
  ๒๒๘. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
    เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
    ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   ๒๓๗. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
    ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
    และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
    คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  ๒๔๔. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
    เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
    พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
    การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
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  ๒๕๐. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
    เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
    ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    ด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
    ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  ๒๕๖.  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
    เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
    ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด
 ๒๖๓. ผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ๒๖๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
    ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
    รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘
  ๒๗๑. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๒๘
    เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ชำานาญการ
    ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ๒๗๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
    ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
    รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ๒๗๕. การแต่งตั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่
  ๒๗๖. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๘ 
    (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
    ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
  ๒๗๘. ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ว่าด้วยการขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และ
    เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ส�รบัญ (ต่อ)
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พระร�ชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชก�ลปัจจุบัน
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 เหตุผลและความจำาเป็นในการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี

เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะ

เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและ

ประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคล้องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
  

64

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ให้แก้ไขคำาว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น “รายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ทุกแห่ง

 มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำาว่า “หน่วยงานของรัฐ” ระหว่างบทนิยามคำาว่า

“เขตอนุรักษ์” และคำาว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

 ““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง”
 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในส่วนท่ี ๔ การทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของหมวด ๓ 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

“ส่วนที่ ๔
ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 มาตรา ๔๖ ในส่วนนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

 “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและ

ประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการใดของรัฐหรือ

ท่ีรัฐจะอนุญาตให้มีการดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและ
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ทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกำาหนดมาตรการป้องกัน

แก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคล

ใดกระทำาการใด ที่มีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทำาการนั้น และให้

หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง 

การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย

 “ผู้ดำาเนินการ” หมายความว่า เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการ

ที่ต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ และให้หมายความ

รวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสำาหรับทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

และผู้จัดสรรที่ดินหรือคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสำาหรับ

สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินด้วย

 มาตรา ๔๗ ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือ

กฎหมายอ่ืนใดไว้แล้ว  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้คำานึงถึงผลการประเมินส่ิงแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย

 มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอำานาจประกาศกำาหนดให้โครงการ

หรือกิจการหรือการดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำาเนินการ เป็นโครงการ

หรือกิจการหรือการดำาเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร

ธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดของ

ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศกำาหนด โดยจะกำาหนดให้แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการ

หรือการดำาเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำาคัญเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ

หรือกิจการ หรือการดำาเนินการ สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการดำาเนินการ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการ
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ทั้งทางตรงและทางอ้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อน

หรือเสียหาย 

 การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการ

หรือการดำาเนินการของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร

ธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดของ

ประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมิน

ผลกระทบด้านสุขภาพและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ

ชุมชนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำาหนด เป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องดำาเนินการตามวรรค

สองด้วย

 ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือ

ในกรณีที่มีความจำาเป็นจะดำาเนินการให้เร็วกว่านั้นก็ได้

 มาตรา ๔๙ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการที่ต้องจัดทำารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนิน

การของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำาเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่ง

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการน้ัน จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่ในระยะทำาการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการ

และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มี

ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำานาญการประกอบการพิจารณาด้วย

 ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามวรรคหน่ึง คณะรัฐมนตรี

อาจขอใหบ้คุคลหรอืสถาบนัใด ซึง่มคีวามชำานาญหรอืเชีย่วชาญเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ทำาการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
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 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการที่ต้องจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการนั้น
จัดทำาและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ด้วยโดยอนุโลม
 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการที่ต้องจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามวรรคหน่ึง เป็นโครงการหรือกิจการ หรือการดำาเนินการด้านการคมนาคม
ขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัย ที่มีความจำาเป็น
เร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างท่ีรอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการนั้น 
อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำาเนินกระบวนการหรือข้ันตอนเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
เอกชนท่ีจะเป็นผู้รับงานน้ันไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชน
ผู้นั้นไม่ได้
 มาตรา ๕๐ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการที่ต้องจัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนิน
การที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำาเนินการ ให้ผู้ดำาเนินการ
หรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอำานาจ
อนุญาตตามกฎหมายน้ัน และต่อสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทำาเป็นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำาหนดตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ก็ได้
 ให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการส่ังอนุญาตสำาหรับโครงการหรือ
กิจการหรือการดำาเนินการตามวรรคหนึ่งไว้ จนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะได้รับความเห็นชอบ หรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการ และได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจากสำานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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 ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงาน

ของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตรวจสอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมิได้จัดทำาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๔๘ วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ี

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนแจ้งให้ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขอ

อนุญาตท่ีเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับ

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน

 ในกรณีท่ีสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงาน

ของรัฐ ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเห็นว่ารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดทำาถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคสามแล้วให้ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองต้นเกี่ยวกับรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณาต่อไป

 ในการดำาเนินการตามมาตรานี้ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจมอบหมายให้

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เว้นแต่โครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการที่

ต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงการหรือกิจการ

หรือการดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม

อย่างรุนแรงหรือเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำาหนด

 ให้หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าท่ีแทนตามวรรคห้า รายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
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ส่ิงแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติทราบภายใน
ระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
กำาหนด
 มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาต
ในกิจการ อันเป็นสาระสำาคัญสำาหรับการดำาเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการนั้น
ตามกฎหมายร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ชำานาญการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำาหนด
 ให้นำาความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
 มาตรา ๕๑/๑ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ถ้าคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการให้ความเห็นชอบ
 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำานาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง 
รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำานาญการกำาหนดภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ มิฉะนั้นให้ถือว่า
ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม แต่ไม่ตัดสิทธิ
ที่ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตาม
มาตรา ๕๐
 เม่ือผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ซ่ึงได้ทำาการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้จัดทำาใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณาให้แล้ว
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เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการผู้ชำานาญการมิได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำานาญการให้
ความเห็นชอบ
 ในกรณีคณะกรรมการผู้ชำานาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอตามวรรคสาม ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม แต่ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามมาตรา ๕๐
 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำานาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ 
ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำานาญการให้เป็นที่สุด
 มาตรา ๕๑/๒ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ให้กรรมการผู้ชำานาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการมีอำานาจตรวจสถานท่ีท่ีเป็นท่ีต้ังของโครงการ
หรือกิจการหรือการดำาเนินการท่ีเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ันได้ โดยต้อง
กระทำาต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาต
 มาตรา ๕๑/๓ เม่ือคณะกรรมการผู้ชำานาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีท่ีให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ชำานาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕๑/๑ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจ
อนุญาตตามกฎหมายนำามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไปกำาหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่
กำาหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย
 ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายนำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ในวรรคหน่ึง ท่ีผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำาตามมาตรา ๕๑/๕ ไปกำาหนดเป็นเง่ือนไข
ในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย
 มาตรา ๕๑/๔ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจกำาหนดให้การจัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ ต้องจัดทำาหรือได้รับการรับรองจากผู้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการส่ังพักใช้



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 71

และการเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๕๑/๕ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตท่ีได้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการแล้ว จัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่

กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาต

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำาหนด

 ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอำานาจอนุญาตรวบรวมรายงานท่ีได้รับตามวรรคหน่ึงส่งให้สำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตท้องที่นั้น หรือสำานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวันนับแต่วัน

ได้รับรายงาน

 ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมรายงาน

ตามวรรคสองและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะและ

ความเห็น เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตาม

มาตรการที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการสั่ง

อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑/๓ ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจอนุญาตให้มี

การดำาเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้ผู้ดำาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการ

ที่ได้กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต

หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจอนุญาตแล้ว

แต่กรณี แจ้งผลการดำาเนินการให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทราบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน

 มาตรา ๕๑/๖ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผู้ชำานาญการสามารถนำาไปใช้เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่สำานักงาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ แล้วแต่กรณี

 ในกรณีท่ีผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตประสงค์จะนำารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบ

หรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการแล้ว เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่

กำาหนดในวรรคหนึ่ง โครงการหรือกิจการ หรือการดำาเนินการที่จะดำาเนินการนั้นจะต้องไม่มี

การดัดแปลง ขยาย ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบหรือทำาให้เกิดความ

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชนเพิ่มขึ้น จากที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบ

หรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการ หรือจะต้องไม่เป็นโครงการหรือ

กิจการหรือการดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

อย่างรุนแรง และผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นหรือได้รับความ

เห็นชอบเสนอให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา

ใหม่แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๕๑/๗ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการได้รับเบี้ยประชุมตามที่กำาหนดใน

พระราชกฤษฎีกา

 ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ และมาตรา

๕๑/๑ คณะกรรมการผู้ชำานาญการจะมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใดได้ให้ความเห็นเพื่อ

ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกาก็ได้

 บุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการ ตามวรรคสองจะต้องไม่เป็น

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้
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ปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วแต่กรณี และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำาหนด

 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคณะกรรมการผู้ชำานาญการจะมอบหมาย

ให้บุคคลตามวรรคสองเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้จะต้องเป็นรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการของรัฐหรือที่

รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ

สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือต้องใช้

ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ

กำาหนด”

 มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ และการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๑) ให้ทำาต่อหน้าเจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองสถานท่ีหรือยานพาหนะ ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ทำาต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย

สองคน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน”

 มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑ ๐ ๑ /๑ และมาตรา ๑ ๐ ๑ /๒ แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

 “มาตรา ๑๐๑/๑ ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดก่อสร้างหรือดำาเนินโครงการ

หรือกิจการก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ จะได้รับความ

เห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการ ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้

ถูกต้องหรือหยุดการกระทำานั้น

 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการก่อสร้างหรือดำาเนินการในโครงการหรือ

กิจการหรือการดำาเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม

อย่างรุนแรง ผู้กระทำาต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
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 มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นำาส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท”
 มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑ ๑ ๐ /๑ และมาตรา ๑ ๑ ๐ /๒ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 “มาตรา ๑๑๐/๑ ให้รัฐมนตรีมีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม
 คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มีจำานวนสามคน และต้องแต่งต้ังจากผู้แทน
สำานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้
 การพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด
 มาตรา ๑๑๐/๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็น
ความผิดท่ีมีโทษปรับหรือจำาคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำานาจเปรียบเทียบได้
 ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่า
บุคคลใดกระทำาความผิดตามวรรคหนึ่ง และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี แล้วแต่กรณี ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
 เมื่อผู้ต้องหาได้ชำาระค่าปรับตามจำานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา”
 มาตรา ๙ ให้ยกเลิก ๑. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน ๒. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “๒. ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำารายงาน   ปีละ ๕,๐๐๐ บาท”
       การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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 มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น ๗. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

 “๗. การต่ออายุใบอนุญาต  ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

     ใบอนุญาต”

 มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราช

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๓ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือ

กิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่

ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็น

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้ดำาเนินการ

ต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 ให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่คณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบ หรือ

ถือได้ว่าให้ความเห็นชอบ หรือท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นแล้ว  สามารถ

นำาไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาต

ตามกฎหมายได้ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๔ โครงการหรือกิจการที่ได้รับความยินยอมจากสำานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำาหนด โดยได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
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โครงการหรือกิจการนั้นสามารถดำาเนินการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้แสดง
ความยินยอม นำาไปปฏิบัติและส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำาหนดตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกำาหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตินี้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
 มาตรา ๑๖ บรรดาคำาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่
ได้ยื่นไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้พิจารณา
ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การใด
ที่ได้ดำาเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ให้ถือว่าดำาเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตินี้
 มาตรา ๑๗ บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีจนกว่าจะมี
พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง หรือประกาศ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 การดำาเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่
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สามารถดำาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ
 มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษา
การตามพระราชบัญญัตินี้
        ผู้รับสนองพระราชโองการ
      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
            นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การจัดทำารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้เป็นตามที่กำาหนด
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการไม่สอดคล้องกับมาตรา 
๕๘ และมาตรา ๒๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงบัญญัติให้มีการจัดทำากฎหมาย
ที่จำาเป็นเพื่อกำาหนดให้การดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำาเนินการ ถ้าการ
นั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องดำาเนิน
การให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่
เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำามาประกอบการพิจารณาดำาเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย ประกอบ
กับกระบวนการและข้ันตอนการจัดทำา การเสนอ และการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ได้ใช้บังคับ
เป็นเวลานานแล้ว และในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
เพื่อให้มีมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการดำารงไว้ซึ่ง
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุลจึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
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ระยะเวล�และขั้นตอนในก�รพิจ�รณ�
ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ร�ยง�น EIA กรณีโครงก�รหรือกิจก�ร
หรือก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นของรัฐ หรือหน่วยง�นของรัฐ
ร่วมกับเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชน 

คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ (คชก.)

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี

จัดทำารายงานตั้งแต่ในระยะทำาการศึกษา 
ความเหมาะสมของโครงการ

สผ. สรุปความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ

เสนอความเห็นประกอบ

บุคคล / สถาบัน ทำาการศึกษา
และเสนอรายงาน หรือความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณา

พิจารณา
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ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ร�ยง�น EIA กรณีโครงก�รหรือกิจก�ร
หรือก�รดำ�เนินก�รของเอกชน ที่ต้องได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย

หรือหน่วยง�นของรัฐ ที่ไม่ต้องขอรับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรี
หรือไม่ต้องได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย

ผู้ดำาเนินการ/ผู้ขออนุญาต

เสนอรายงาน EIA

รายงานถูกต้อง / ข้อมูลครบถ้วน

รอการอนุญาต

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เสนอรายงานฉบับแก้ไข (๑๘๐ วัน)

จบกระบวนการพิจารณารายงานฯ

ในกรณีไม่แก้ไขรายงาน
ภายใน ๑๘๐ วัน

สามารถเสนอ
รายงานกลับเข้าสู่
กระบวนการ
พิจารณาใหม่

มีสิทธินำาคดีไปสู่ศาลปกครอง
ภายใน ๙๐  วัน

เห็นชอบ

รายงานไม่ถูกต้อง / 
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสผ. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาต 

สผ. ตรวจสอบรายงาน (๑๕ วัน)

สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น (๑๕ วัน)

คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ พิจารณา (๔๕ วัน)

ผู้ดำาเนินการ/ผู้ขออนุญาต

คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ พิจารณา (๓๐ วัน)

ผู้ดำาเนินการ/ผู้ขออนุญาต

เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อำานาจอนุญาต
นำามาตรการที่

กำาหนดในรายงาน
ไปกำาหนดเป็น

เงื่อนไข
ในการอนุญาต
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จัดทำารายงานตั้งแต่ในระยะ
ทำาการศึกษาความเหมาะสม

ของโครงการ

คชก. มอบ สผ.
สรุปความเห็นของ 

คชก. เสนอ กก.วล.

แก้ไขรายงาน

ข้อมูลเพียงพอ
ให้เสนอ กก.วล.

เสนอความเห็นประกอบ

แจ้งผลการพิจารณา
ของ คชก.

สรุปความเห็น
ของ คชก.

บุคคล/สถาบัน
ทำาการศึกษา
และเสนอรายงาน 
หรือความเห็น
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลไม่เพียงพอ
ให้เสนอ กก.วล.

คชก. พิจารณารายงาน

หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดรับฟังความคิดเห็นฯ ตามมาตรา ๕๘ 

ของรัฐธรรมนูญฯ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(กก.วล.)

สผ. 

คณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ร�ยง�น EHIA กรณีโครงก�รหรือกิจก�ร
หรือก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นของรัฐ หรือหน่วยง�นของรัฐ
ร่วมกับเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรี

พิจารณา

หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชน 

หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ

ร่วมกับเอกชน 



เสนอรายงานฉบับแก้ไข
(๑๘๐ วัน)
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ผู้ดำาเนินการ/ผู้ขออนุญาต

หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบหรือ

หน่วยงานของรัฐผู้
อนุญาตโครงการจัด
รับฟังความคิดเห็น

ตามมาตรา ๕๘ ของ
รัฐธรรมนูญ

เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อำานาจอนุญาตนำา
มาตรการที่กำาหนด

ในรายงานไปกำาหนด
เป็นเงื่อนไขใน
การอนุญาต

สามารถเสนอ
รายงานกลับเข้าสู่
กระบวนการ
พิจารณาใหม่

รายงานไม่ถูกต้อง/ 
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

รอการอนุญาต

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

จบกระบวนการพิจารณารายงานฯ

กรณีไม่แก้ไขรายงาน
ภายใน ๑๘๐ วัน 

พิจารณา
อนุญาต 

รายงานถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน

สผ. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน (๑๕ วัน)

สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น (๑๕ วัน)

คชก. พิจารณา (๔๕ วัน)

คชก. พิจารณา (๓๐ วัน)

ผู้ดำาเนินการ/ผู้ขออนุญาต มีสิทธินำาคดีไปสู่ศาลปกครอง
ภายใน ๙๐  วัน

ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ร�ยง�น EHIA กรณีโครงก�รหรือกิจก�ร
หรือก�รดำ�เนินก�รของเอกชน ที่ต้องได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย

หรือหน่วยง�นของรัฐ ที่ไม่ต้องขอรับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรี
หรือไม่ต้องได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย

ผู้ดำาเนินการ/ผู้ขออนุญาต
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ประเภท ขน�ด หลักเกณฑ์ ในก�รจัดทำ�
ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(ไม่รวมพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม)
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ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดโครงก�ร กิจก�ร หรือก�รดำ�เนินก�ร ซึ่งต้องจัดทำ�ร�ยง�น
ก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขใน

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำาหนดโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ 

ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้อง

กับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

 (๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

 (๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

 (๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
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 (๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 (๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 (๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 (๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 (๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 (๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
  

88

 ข้อ ๒ ในประกาศนี้
 “ขนาด” ให้หมายความรวมถึง จำานวน กำาลังการผลิต หรือระวางรับน้ำาหนัก แล้ว
แต่กรณีด้วย 
 “คณะกรรมการผู้ชำานาญการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ทำาหน้าท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ทั้งที่เป็นการทั่วไปและในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
ต่างๆ หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคล
ใดกระทำาการใดที่มีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทำาการนั้น และให้
หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง 
การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย
 “ขยะมูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
 “พื้นที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐” หมายความว่า พื้นที่ซึ่ง
มีผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน  ๑๐ ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก่อนดำาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐาน
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างน้อย ๔ จุด 
โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน และช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน ๕–๗ เดือน พร้อมกับ
บันทึกกิจกรรมในขณะที่ทำาการตรวจวัดและแผนผังแสดงตำาแหน่งที่ทำาการตรวจวัด 
 “ลุ่มน้ำาหลัก” หมายความว่า ลุ่มน้ำาหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำา ตามเอกสารท้ายประกาศ ๑
 “ประตูระบายน้ำาในแม่น้ำาสายหลัก” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ำา เพื่อ
ทด กักกั้นหรือระบายน้ำา โดยมีช่องปิดเปิดได้  ในแม่น้ำาสายหลักตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
 “อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า” หมายความว่า
  กลุ่ม ๑ เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง โดยเป็นโครงการ กิจการ หรือ
การดำาเนินการที่มีการถลุง การหลอม หรือการหล่อ
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  กลุ่ม ๒ เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ที่มี
 (๑) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็น ยกเว้นการรีด
ข้ึนรูปเย็น (Cold Roll Forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin-pass หรือ Temper Rolling)
 (๒) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging)
 (๓) การเคลือบผิวของอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า (ทั้งกรรมวิธี
จุ่มด้วยโลหะหลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี)
 (๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous Metal Foundries)
 “อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภค
บริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำาวันเป็นส่วนใหญ่
 “ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้า
อุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำาวันเป็นส่วนใหญ่
 “ค้าปลีก” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจำานวนน้อยให้แก่
ผู้บริโภค
 “ค้าส่ง” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจำานวนมากให้แก่
ผู้ซื้อเพื่อนำาไปขายให้แก่ผู้บริโภค หรือนำาไปให้บริการต่อ
 “ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก” หมายความว่า ระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งที่วางบน
พื้นดินใต้ดินในน้ำา หรือวางอยู่บน สิ่งปลูกสร้างใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อที่อยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง

หมวด ๑
โครงก�ร กิจก�ร หรือก�รดำ�เนินก�รซ่ึงต้องจัดทำ�

ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 ข้อ ๓ ให้โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตาม
ขนาดที่กำาหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๓ และ ๔ เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ
ซึ่งผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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 ข้อ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต แต่มีขนาด
ไม่ถึงตามที่กำาหนดไว้ในข้อ ๓ หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ
ดังกล่าวในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำารายงาน
ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย
 ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใดมีการจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำานาจอนุญาตได้
นำามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ไปกำาหนดเป็นเงื่อนไข
ในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตตามกฎหมายในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
อย่างใดๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการให้แตกต่างไปจากที่
กำาหนดไว้ในรายงาน ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำาข้อมูล หรือรายงานการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือจัดทำาเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่
ทั้งนี้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่กำาหนดไว้ในมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการนั้นๆ 
 การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้ หากต้อง
มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือต้องจัดทำาสถิติ ข้อมูล หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ในเรื่องใด เป็น
ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ชำานาญการจะต้องแสดงถึง
ความเหมาะสม ความได้สัดส่วน และความจำาเป็นในการใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้นๆ ไว้ด้วย และให้
ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำานาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด
 ข้อ ๕ ในกรณีโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตเป็น
โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการที่ต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดโครงการ กิจการ
หรือการดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 91

หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขในก�รจัดทำ�
ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๖ การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ
หรือการดำาเนินการซ่ึงผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามข้อ ๓ ให้แบ่งออกเป็น 
 (๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
 (๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ ๗ การจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ตามข้อ ๖ (๑) จะต้องประกอบ
ไปด้วยสาระสำาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บทนำา  ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำาเป็น ขอบเขตการศึกษา และ
วิธีการศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีดำาเนินโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการนั้นด้วย พร้อม
ระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
 (๒) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ 
กิจการ หรือ การดำาเนินการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดำาเนินการ กิจกรรม
ประกอบ และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ  โดยมีภาพถ่ายและแผนที่
แสดงสถานที่ตั้ง รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ  ในมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และ/หรือ
มาตราส่วนที่เหมาะสม  ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ 
โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม  
 (๓) สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำารายงาน เพื่อนำาผลการรับฟังความ
คิดเห็นและสภาพปัญหาปัจจุบันมาใช้ประกอบการจัดทำารายงาน พร้อมกับให้แสดงแผนที่
สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวจากการดำาเนินการดังกล่าวด้วย
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 (๔) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะต้องให้ความสำาคัญกับผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ที่มีนัยสำาคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ทั้งที่เป็น
ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณค่า
ต่างๆ ตาม (๓) 
 (๕) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำาคัญดังนี้
 (ก) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนตาม (๔) และในกรณีท่ีความเสียหายไม่อาจหลีกเล่ียงได้ให้เสนอ
มาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
 (ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมทาง
วิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการนั้นๆ 
 (ค) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 (๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ได้แก่ รายการอ้างอิง
เช่น รูปภาพและผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เป็นต้น  
และภาคผนวก เช่น การคำานวณ ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทำารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  
 (๗) ให้ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ตามรูปแบบของการจัดทำาตามที่กำาหนดไว้ใน (๑) ถึง (๖) พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กำาหนด
ดังต่อไปนี้
 (ก) ต้นฉบับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำานวน ๑ ฉบับ พร้อม
สำาเนาของต้นฉบับรายงาน อย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
 (ข) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๑
 (ค) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ตามแบบ สผ.๒
 (ง) หนังสือรับรองการจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ตามแบบ สผ.๓
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 (จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๔
 (ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ตามแบบ สผ.๕
 (ช) สำาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ข้อ ๘ การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๖ (๒) จะต้อง
ประกอบไปด้วยสาระสำาคัญ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รายงานฉบับหลัก มีดังนี้
 (ก) บทนำา ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำาเป็น ขอบเขตการศึกษา 
และวิธีการศึกษา รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการดำาเนินโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการนั้นด้วย 
พร้อมระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
 (ข) รายละเอียดโครงการ  ให้มีรายละเอียดท่ีสามารถแสดงภาพรวมของโครงการ
กิจการ หรือการดำาเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดำาเนินการ กิจกรรม
ประกอบ และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ  โดยมีภาพถ่ายและแผนที่
แสดงสถานที่ตั้ง รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ   ในมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ/หรือ
มาตราส่วนที่เหมาะสม  ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ
โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม

 (ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบัน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการ
ดำาเนินการ ทั้งนี้ การดำาเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำาหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำาเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประกาศกำาหนด
 (ง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการ กิจการ หรือ
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การดำาเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ  ตาม (ค) รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการดำาเนินโครงการ 
กิจการ หรือการดำาเนินการ และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย
 (จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำาคัญดังนี้
 ๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จาก
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนตาม (ง) และในกรณีท่ีความเสียหายไม่อาจหลีกเล่ียง
ได้ให้เสนอมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
 ๒) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ทั้งนี้  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดำาเนินโครงการ กิจการ หรือ
การดำาเนินการดังกล่าวด้วย
 ๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้ดำาเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือ
การดำาเนินการที่เคยมีการดำาเนินการมาก่อน
 ๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ี สามารถ
เสนอเป็นแผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย
 (๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการ
อ้างอิง เช่น รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพและผังหรือแบบท่ีใช้ประกอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นต้น และภาคผนวก
เช่น การคำานวณตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง และผลการวิจัย
เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทำารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 (๓) สำาหรับกรณีโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐดำาเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ จัดทำารายงานฉบับย่อ โดยมีสาระสำาคัญอย่างน้อย
ได้แก่ (ก) บทนำา  (ข) รายละเอียดโครงการกิจการ หรือการดำาเนินการโดยสังเขป ซึ่งมีเนื้อหา
เช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก และ (ค) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ พร้อม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 (๔) ให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือ
การดำาเนินการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามรูปแบบของการจัดทำาตามท่ี
กำาหนดไว้ใน (๑) ถึง (๒) หรือ (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กำาหนด
ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก ตาม (๑) จำานวน ๑ ฉบับ พร้อมสำาเนาของต้นฉบับ
รายงานอย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
 (ข) กรณีโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐดำาเนินการร่วมกับเอกชนท่ีต้องจัดทำารายงานฉบับย่อตาม (๓) ให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงาน
ฉบับย่ออีก จำานวน ๑ ฉบับ
 (ค) แบบรายการแสดงผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.๑
 (ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามแบบ สผ.๖
 (จ) หนังสือรบัรองการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ
สผ.๗
 (ฉ) บัญชีรายช่ือผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามแบบ สผ.๘
 (ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามแบบ สผ.๙

 (ซ) สำาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ข้อ ๙ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน และสำาเนาของต้นฉบับรายงาน สำาเนาเอกสาร
แนบ และรูปแบบของรายงาน ท่ีผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
กิจการ หรือการดำาเนินการ จะต้องจัดทำาและจัดส่งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว ผู้ดำาเนินการผู้ขอ
อนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ยังมีหน้าที่ต้อง
เสนอเอกสาร แผนผัง แผนท่ี หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
และสถิติข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำารายงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำานักงาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการดำาเนินการเก่ียวกับการพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการนั้นๆ

แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมประกาศกำาหนด 

 การจัดส่งเอกสารในวรรคหน่ึงไม่รวมถึงกรณีคณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละคณะ

มีมติให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการกิจการ หรอืการดำาเนิน

การจัดส่งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด

 ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ ให้เสนอในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 (๑) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือของ

หน่วยงานของรัฐดำาเนินการร่วมกับเอกชน และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ 

หรือการดำาเนินการนั้นเสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 (๒) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ต้องเสนอ

ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่

หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการนั้นเสนอรายงานใน

ขั้นขออนุมัติโครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

 (๓) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายให้ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอ

รายงานตามตารางในเอกสารท้ายประกาศ ๕ และ ๖ 

 ข้อ ๑๑ การจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น หรือรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ จะต้องจัดทำาโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 

กิจการ หรือการดำาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาให้คณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการพิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
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บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการ

พิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการพิจารณาก่อนหน้านั้น การจัดเก็บสถิติข้อมูล การ

สำารวจข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจะต้องดำาเนินการใหม่บางส่วน หรือต้องจัดทำาใหม่ทั้งหมด ให้เป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละคณะจะพิจารณา และมติดังกล่าวของคณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการให้เป็นที่สุด

 ข้อ ๑๓ ในกรณีประกาศกำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออก

ตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ แห่งใด มิได้มีการประกาศกำาหนดโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ซึ่งต้อง

จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ ให้นำาโครงการ กิจการ 

หรือการดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับ ในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ มายังสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยให้ถือว่าสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่วันประทับ

รับเอกสาร 

หมวด ๓
บทเฉพ�ะก�ล

 ข้อ ๑๕ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยื่นไว้ก่อนประกาศ

ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ ให้
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ดำาเนินการพิจารณาให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชำานาญการจะมีมติอย่างใด

อย่างหนึ่งที่ทำาให้กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลง

 ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             

                     
                         

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 99

เอกส�รท้�ยประก�ศ ๑
ลุ่มน้ำาหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำาของประเทศไทย

 ๑. ลุ่มน้ำาสาละวิน
 ๒. ลุ่มน้ำาโขง
 ๓. ลุ่มน้ำากก
 ๔. ลุ่มน้ำาชี
 ๕. ลุ่มน้ำามูล
 ๖. ลุ่มน้ำาปิง
 ๗. ลุ่มน้ำาวัง
 ๘. ลุ่มน้ำายม
 ๙. ลุ่มน้ำาน่าน
 ๑๐. ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา
 ๑๑. ลุ่มน้ำาสะแกกรัง
 ๑๒. ลุ่มน้ำาป่าสัก
 ๑๓. ลุ่มน้ำาท่าจีน
 ๑๔. ลุ่มน้ำาแม่กลอง
 ๑๕. ลุ่มน้ำาปราจีนบุรี
 ๑๖. ลุ่มน้ำาบางปะกง
 ๑๗. ลุ่มน้ำาโตนเลสาบ
 ๑๘. ลุ่มน้ำาชายฝั่งทะเลตะวันออก
 ๑๙. ลุ่มน้ำาเพชรบุรี
 ๒๐. ลุ่มน้ำาชายฝั่งทะเลตะวันตก
 ๒๑. ลุ่มน้ำาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 ๒๒. ลุ่มน้ำาตาปี
 ๒๓. ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา
 ๒๔. ลุ่มน้ำาปัตตานี
 ๒๕. ลุ่มน้ำาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
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เอกส�รท้�ยประก�ศ ๒
แม่น้ำาสายหลัก ๒๓ สายของประเทศไทย

 ๑. แม่น้ำายวม
 ๒. แม่น้ำาสงคราม
 ๓. แม่น้ำากก
 ๔. แม่น้ำาชี
 ๕. แม่น้ำามูล
 ๖. แม่น้ำาปิง
 ๗. แม่น้ำาวัง
 ๘. แม่น้ำายม
 ๙. แม่น้ำาน่าน
 ๑๐. แม่น้ำาเจ้าพระยา
 ๑๑. แม่น้ำาสะแกกรัง
 ๑๒. แม่น้ำาป่าสัก
 ๑๓. แม่น้ำาท่าจีน
 ๑๔. แม่น้ำาแม่กลอง
 ๑๕. แม่น้ำาปราจีนบุรี
 ๑๖. แม่น้ำาบางปะกง
 ๑๗. แม่น้ำาจันทบุรี
 ๑๘. แม่น้ำาเพชรบุรี
 ๑๙. แม่น้ำาปราณบุรี
 ๒๐. แม่น้ำาสายบุรี
 ๒๑. แม่น้ำาตาปี
 ๒๒. แม่น้ำาปัตตานี
   ๒๓. แม่น้ำาตรัง
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เอกส�รท้�ยประก�ศ ๓
โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการซึ่งต้องจัดทำา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๑

๒

การทำาเหมืองแร่อื่นๆ นอกเหนือ
จากประเภทที่กำาหนดให้ต้องจัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้าย
ประกาศ ๔
แต่ไม่รวมถึงการทำาเหมืองแร่
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือ  
 ทรายซิลิกา
 (๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
 ชนิดดินซีเมนต์ 
 (๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี 
 (๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล
 (๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
 (๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ 
     (๗) เหมืองแร่ดินเบา

สนามบินน้ำา

ทุกขนาด

ทุกขนาด
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เอกส�รท้�ยประก�ศ ๔
โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการซึ่งต้องจัดทำา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๑ การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
 ๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน
 ๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
 ๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน
 ๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่อ  
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
 ๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ เหมืองแร่ท่ีมีการใช้วัตถุระเบิด  
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ ดังต่อไปนี้
 ๑.๔.๑ พื้นที่ชั้นคุณภาพ
 ลุ่มน้ำาชั้น ๑ ตามมติ
 คณะรัฐมนตรี
 ๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 ๑.๔.๓ พื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความ  
 สำาคัญระหว่างประเทศ
 ๑.๔.๔ พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน
 แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
 หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตาม
 กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
 แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชี 

ทุกขนาด
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๒

๓

การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่า
ด้วยปิโตรเลียม
๒.๑ การสำารวจปิโตรเลียมโดยวิธี  
การเจาะสำารวจ 
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและ
น้ำามันเชื้อเพลิงทางท่อ ยกเว้น
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อบนบกที่โครงการทั้งหมดมีความ
ดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ยี่สิบบาร์และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหกนิ้ว
ในทุกพื้นที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายกำาหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อบนบกที่มีความดันใช้งานสูงสุด
มากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไปหรือมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากกว่า
สิบหกนิ้วขึ้นไป ที่โครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

 แหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญา
 ระหว่างประเทศ ในระยะทาง
 ๒ กิโลเมตร

ทุกขนาด

ทุกขนาด
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๔

๘

๕

๗

๖

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล
(Chlor-alkali industry) และ
อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือ
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ดังนี้
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล   
(Chlor-alkali industry) ที่ใช้  
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์
(NaOH) โซเดียมไฮโพคลอไรต์ 
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
และผงปูนคลอรีน (Bleaching   
Powder)
๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน 
(Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการ
ผลิตทางเคมี

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซ
ธรรมชาติ

อุตสาหกรรมกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม

ทุกขนาด

ที่มีกำาลังการผลิตแต่ละชนิด 
หรือรวมกันตั้งแต่  
๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป

ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 
๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป

ทุกขนาด

ทุกขนาด
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
และผงปูนคลอรีน (Bleaching   
Powder)

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสาร
ที่ใช้ป้องกันหรือกำาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
โดยใช้กระบวนการทางเคมี

อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดย
กระบวนการทางเคมี

อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น้ำาตาล ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การทำาน้ำาตาลทรายดิบ
น้ำาตาลทรายขาว น้ำาตาลทรายบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทำากลูโคส เดกซ์โทรส 
ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น 
ที่คล้ายคลึงกัน

อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือ
หลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
ตามลำาดับที่ ๑๔ 

ทุกขนาด

ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 
๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ที่มีกำาลังการผลิตแต่ละชนิด 
หรือรวมกันตั้งแต่ 
๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป

ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 
๒๐ ตันต่อวันขึ้นไป

ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 
๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๑๖

๑๗

๑๘

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์ 
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา    
แอลกอฮอล์

๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์ 

๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท                               
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะ
มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ 
ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบกำาหนดให้เป็นพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ำาชั้น ๑ และชั้น ๒
๑๘.๒  พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
ตามมติของคณะรัฐมนตรี
๑๘.๔ พื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญ
ระหว่างประเทศ

ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 
๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนข้ึนไป
(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี) 
ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป
ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป
ทุกขนาด

ที่มีกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 
๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๒๐

๑๙

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
ที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
๒๐.๓ พื้นที่ที ่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบกำาหนดให้เป็นพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาชั้นที่ ๒ 
๒๐.๔ พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
๒๐.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ 
๕๐ เมตร ห่างจากระดับน้ำาทะเล
ขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นที่ที ่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่
ชุ ่มน้ำาที่มีความสำาคัญระหว่างประเทศ
หรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ ้นบัญชีแหล่ง
มรดกโลก ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
การทางพิเศษหรือโครงการที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับทางพิเศษ 

ทุกขนาด

ทุกขนาด

๑๘.๕  พื้นที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษ
ทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐
ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๒๑

๒๒

๒๓

๒๕

๒๖

๒๔

ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง

ท่าเทียบเรือ 

ท่าเทียบเรือสำาราญกีฬา

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้าง
บริเวณหรือในทะเล
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทราย
และคลื่นรอบังคับกระแสน้ำา
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้าง หรือขยายสนามบิน 
หรือทางขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบิน
พาณิชย์

การถมที่ดินในทะเล 

ทุกขนาด

ที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 
๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาว
หน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕๐ ลำาขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ทุกขนาด

ที่มีขนาดความยาวของทางวิ่ง
ตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตรขึ้นไป

ที่มีขนาดไม่ถึง ๓๐๐ ไร่

๒๐.๗ พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร ยกเว้น
ถนนผังเมือง ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
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๒๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์
ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
๒๗.๑ อาคารที่ตั ้งอยู่ริมแม่น้ำา
ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ ฝั่งทะเล หรือ
ทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้ 
หรือ อยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกหรือค้าส่ง 
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสำานักงานหรือ
ที่ทำาการของเอกชน

ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป 
หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๒๘

๒๙

การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือ
เพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำาตาม  
เอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด 
ในระยะ ๕๐ เมตร
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ใน
ข้อ ๒๙.๑ 

ที่มีจำานวนที่ดินแปลงย่อย
ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
หรือมีเนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่

ที่มีเตียงสำาหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

ที่มีเตียงสำาหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั้งแต่ ๖๐ เตียงขึ้นไป
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

การชลประทาน 

โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำาหนดให้
เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาชั้น ๑ 

การผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำา ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำาหลัก ยกเว้น
กรณีภัยพิบัติ หรือมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศที่เป็น
การดำาเนินการชั่วคราว 
๓๔.๒ การผันน้ำาระหว่างประเทศ 
ยกเว้นกรณีภัยพิบัติหรือมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศที่เป็น
การดำาเนินการชั่วคราว 

ประตูระบายน้ำาในแม่น้ำาสายหลัก

ที่มีพื้นที่การชลประทาน                
ตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ทุกขนาด

๓๐

๓๑

โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

ที่มีจำานวนห้องพัก
ตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

ที่มีจำานวนห้องชุดหรือห้องพัก 
ตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
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๑

๒

การทำาเหมืองแร่อื่นๆ นอกเหนือจาก
ประเภทที่กำาหนดให้ต้องจัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามเอกสารท้ายประกาศ ๔
แต่ไม่รวมถึงการทำาเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ 
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี 
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ
(๗) เหมืองแร่ดินเบา

สนามบินน้ำา

ในขั้นขอประทานบัตร

ในขั้นขออนุญาตจัดตั้ง หรือใน
ขั้นขออนุญาตขึ้น–ลงอากาศยาน 
แล้วแต่กรณี

เอกส�รท้�ยประก�ศ ๕
ขั้นตอนในการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
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๑ การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
 ๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน
 ๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
 ๑.๑.๓เหมืองแร่เกลือหิน
 ๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่อ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
 ๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
ดังต่อไปนี้
 ๑.๔.๑ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา  
 ชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
 ๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตาม  
 มติคณะรัฐมนตรี
 ๑.๔.๓ พื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญ
 ระหว่างประเทศ
 ๑.๔.๔ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้โบราณสถาน
 แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
 หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตาม        
 กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่ง  
 มรดกโลกที่ขึ้นบัญชี แหล่ง
 มรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่าง
 ประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

ในขั้นขอประทานบัตร

เอกส�รท้�ยประก�ศ ๖
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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๒

๓

๔

การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่า
ด้วยปิโตรเลียม
๒.๑ การสำารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการ
เจาะสำารวจ 
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและ
น้ำามันเชื้อเพลิงทางท่อ ยกเว้น  
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อบนบกที่โครงการทั้งหมดมี
ความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ยี่สิบบาร์และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหกนิ้ว
ในทุกพื้นที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มี
มติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายกำาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อบนบกที่มีความดันใช้งานสูงสุด
มากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกน้ิว
ขึ้นไป ที่โครงการทั้งหมดอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรม

ในขั้นขอรับความเห็นชอบ
จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หรือหน่วยงานผู้อนุญาต

ในขั้นขอใบอนุญาต หรือในขั้น
ขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี
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ก�รดำ�เนินก�ร

๕

๗

๘

๖

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการ
ผลิตทางเคมี

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซ
ธรรมชาติ

อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล
(Chlor-alkali industry) และ
อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือ
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ดังนี้
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล 
(Chlor–alkali industry) ที่ใช้
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรด
ไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน
(Bleaching Powder)
๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือ
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์ 
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และ
ผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

อุตสาหกรรมกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี
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๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔

๑๖

๑๕

๑๓

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือ
สารที่ใช้ป้องกันหรือกำาจัดศัตรูพืชหรือ
สัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี

อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดย
กระบวนการทางเคมี

อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์ 

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือ
หลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
ตามลำาดับที่ ๑๔ 

อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น้ำาตาล ดังต่อไปนี้ 
๑๓.๑ การทำาน้ำาตาลทรายดิบ น้ำาตาล
ทรายขาว น้ำาตาลทรายบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทำากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ท่ีคล้ายคลึงกัน

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี
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 ลำ�ดับ ขั้นตอนในก�รเสนอร�ยง�นประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิต สุรา แอลกอฮอล์

๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์ 
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

๑๗

๑๘

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท 
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นต้องไม่ใช่
โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กำาหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาชั้น 
๑ และชั้น ๒
๑๘.๒ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติของ
คณะรัฐมนตรี
๑๘.๔ พื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญ
ระหว่างประเทศ
๑๘.๕ พื้นที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทาง
อากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี
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ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทางพิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่น
เดียวกับทางพิเศษ
ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
ที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
๒๐.๓ พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กำาหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ำาชั้นที่ ๒ 
๒๐.๔ พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
๒๐.๕ พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลในระยะ ๕๐ เมตร
ห่างจากระดับน้ำาทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติ
ทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำาที่
มีความสำาคัญระหว่างประเทศหรือแหล่ง
มรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศใน
ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 
๒๐.๗ พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ
อุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในระยะทาง 
๑ กิโลเมตร ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่
กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๑๙

๒๐
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 ลำ�ดับ ขั้นตอนในก�รเสนอร�ยง�นประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง

ท่าเทียบเรือ

ท่าเทียบเรือสำาราญกีฬา

การถมที่ดินในทะเล

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้าง
บริเวณหรือในทะเล 
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและ
คลื่นรอบังคับกระแสน้ำา
๒๕.๒ แนวเข่ือนกันคล่ืนนอกฝ่ังทะเล

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้างหรือการขยาย 
สนามบินหรือทางขึ้นลงชั่วคราวของ
เครื่องบินพาณิชย์
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์      
ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาตาม
เอกสารท้ายประกาศ ๒ ฝั่งทะเล หรือ
ทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะ

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗
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 ลำ�ดับ ขั้นตอนในก�รเสนอร�ยง�นประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือ
เพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำาตามเอกสาร
ท้ายประกาศ ๒ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือ
ชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑

โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกหรือค้าส่ง 
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสำานักงานหรือ
ที่ทำาการของเอกชน

ในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างหรือหากใช้
วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต
ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบ
อนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างหรือ
หากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑
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 ลำ�ดับ ขั้นตอนในก�รเสนอร�ยง�นประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

การชลประทาน

โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะ
รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำาหนดให้เป็น
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาชั้น ๑ 

การผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำา ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำาหลัก ยกเว้น
กรณีภัยพิบัติ หรือมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศที่เป็น
การดำาเนินการชั่วคราว 
๓๔.๒ การผันน้ำาระหว่างประเทศ ยกเว้น
กรณีภัยพิบัติหรือมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศที่เป็น
การดำาเนินการชั่วคราว 

ประตูระบายน้ำาในแม่น้ำาสายหลัก

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

แบบ สผ. ๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชือ่โครงการ……………………………....…………………………………………….……………….……
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แบบ สผ. ๒

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………….……………….
ที่ตั้งโครงการ .......................................................................................................…..….........
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………...…………………….……
ที่อยู่เจ้าของโครงการ ……………………………………………………………...……………….………………
การมอบอำานาจ
 (  ) เจ้าของโครงการได้มอบอำานาจให้….……..…………………………….
   เป็นผู้ดำาเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำานาจที่แนบ
 (  ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำานาจแต่อย่างใด

   
   จัดทำาโดย

   .................……………………………………………….
   (ผู้จัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น)
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แบบ สผ. ๓

หนังสือรับรองการจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ……...……. 
 
 หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า......................................................เป็นผู้จัดทำารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ.….......................…………………………….……………………………
ให้แก่ ……………………………………………………………......……………………..……………………………
เพื่อ.........................................................................ตามคำาขอเลขที่…........………..................
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำารายงานและผู้ร่วมจัดทำารายงานดังต่อไปนี้
 
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำารายงาน  ลายมือชื่อ
            
            ........................................................       ……………………………………..

          ผู้ร่วมจัดทำารายงาน              ลายมือชื่อ
            ........................................................       ……………………………………..
            ........................................................       ……………………………………..
            ........................................................       ……………………………………..

   
   ………………………………………………………..

    (..............…………………………………………..)  
   ตำาแหน่ง…………………………………………..
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ชื่อ–สกุล/
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่/ที่ทำางาน
ปัจจุบัน

สัดส่วนผลงานคิดเป็น
ร้อยละของงานศึกษา
จัดทำารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อหัวข้อที่
ทำาการศึกษา

แบบ สผ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้จัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ……………….……....……………………………………………………………....……
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แบบ สผ. ๕

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………........…………
ที่ตั้งโครงการ ...............................................................................................................…..….
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………...…………….......………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
 (   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำารายงานตามประกาศ..........................................
สำาหรับโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการประเภท................................................................
 (   ) เป็นโครงการที่จัดทำารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..............................
...................................................................................................................................................
เมื่อวันที่........................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 (   ) เป็นโครงการที่จัดทำารายงานตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 (   ) รายงานนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก............................... 
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กำาหนดโดย พ.ร.บ........................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลำาดับที่..................................................................................................
 (   ) รายงานนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 (   ) รายงานนี้เป็นโครงการที่ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่
ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 (   ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการด้าน (ระบุ)..........................
..................................ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 (   ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำาเนินโครงการ
 (   ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และ
คำาสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
 (   ) เปิดดำาเนินโครงการแล้ว
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่.....................................................................................
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แบบ สผ. ๖

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………........…………
ที่ตั้งโครงการ ...............................................................................................................…..….
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………...…………….......……… 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ ………………………………………………………………………………………………
การมอบอำานาจ
  (  ) เจ้าของโครงการได้มอบอำานาจให้……………..…………………………….
       เป็นผู้ดำาเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำานาจที่แนบ
  (  ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำานาจแต่อย่างใด

   
  จัดทำาโดย

                       ....................………………………………………………........................
  (ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
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แบบ สผ. ๗

หนังสือรับรองการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสื่งแวดล้อม

วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ……...……. 
 
 หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า......................................................เป็นผู้จัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ …...........................................………………………
ให้แก่ ……………………………………………………………......……………………..……………………………
เพื่อ ........................................................................ตามคำาขอเลขที่…........………..................
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำารายงานและผู้ร่วมจัดทำารายงานดังต่อไปนี้
 
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำารายงาน  ลายมือชื่อ
            
            ........................................................       ……………………………………..

          ผู้ร่วมจัดทำารายงาน              ลายมือชื่อ
            ........................................................       ……………………………………..
            ........................................................       ……………………………………..
            ........................................................       ……………………………………..

   
   ………………………………………………………..

    (..............…………………………………………..)  
   ตำาแหน่ง…………………………………………..

                                     (ประทับตรานิติบุคคล)
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แบบ สผ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ……………………………....……………………………………………………....……

ชื่อ–สกุล/
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่/ที่ทำางาน
ปัจจุบัน

สัดส่วนผลงานคิดเป็น
ร้อยละของงานศึกษา
จัดทำารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อหัวข้อที่
ทำาการศึกษา



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 129

แบบ สผ. ๙

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………........…………
ที่ตั้งโครงการ ...............................................................................................................…..….
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………...…………….......………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
 (   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำารายงานตามประกาศ..........................................
สำาหรับโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการประเภท................................................................
 (   ) เป็นโครงการที่จัดทำารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..............................
................................................................................................................................................... 
เมื่อวันที่........................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 (   ) รายงานนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก............................... 
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กำาหนดโดย พ.ร.บ........................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลำาดับที่..................................................................................................
 (   ) รายงานนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 (   ) รายงานนี้เป็นโครงการที่ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่
ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 (   ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการด้าน (ระบุ)..........................
..................................ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 (   ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำาเนินโครงการ
 (   ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และ
คำาสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
 (   ) เปิดดำาเนินโครงการแล้ว
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่.....................................................................................
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ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดโครงก�ร กิจก�ร หรือก�รดำ�เนินก�รที่อ�จมีผลกระทบ

ต่อทรัพย�กรธรรมช�ติ คุณภ�พสิ่งแวดล้อม สุขภ�พ อน�มัย
คุณภ�พชีวิต ของประช�ชนในชุมชนอย่�งรุนแรง

ซึ่งต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีก�ร
และเงื่อนไขในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำาหนดโครงการกิจการหรือการดำาเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๔๘  และมาตรา ๕๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
 (๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท 
ขนาด และวิธีปฏิบัติสำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน จะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 (๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท 
ขนาด และวิธีปฏิบัติสำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน จะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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 (๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท

ขนาด และวิธีปฏิบัติสำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือเอกชน จะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 (๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท 

ขนาด และวิธีปฏิบัติสำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

ท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกชน จะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 (๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 ข้อ ๒ ในประกาศนี้

 “ขนาด” ให้หมายความรวมถึง จำานวน กำาลังการผลิต หรือระวางรับน้ำาหนัก แล้ว

แต่กรณีด้วย

 “คณะกรรมการผู้ชำานาญการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ทำาหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ท้ังท่ีเป็นการท่ัวไป และในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเป็นการเฉพาะ เช่น พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

จังหวัดต่างๆ หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 “สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑” หมายความว่า บัญชีรายช่ือสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ ตามประกาศ

ของ International Agency for Research on Cancer (IARC)

 “สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A” หมายความว่า บัญชีรายช่ือสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A ตามประกาศ

ของ International Agency for Research on Cancer (IARC)
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หมวด ๑
โครงก�ร กิจก�ร หรือก�รดำ�เนินก�รที่อ�จมีผลกระทบต่อทรัพย�กรธรรมช�ติ 

คุณภ�พสิ่งแวดล้อม สุขภ�พ อน�มัย คุณภ�พชีวิต ของประช�ชน
ในชุมชนอย่�งรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๓ ให้โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตาม

ขนาดที่กำาหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๑ เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ที่

อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต แต่มี

ขนาดไม่ถึงตามที่กำาหนดไว้ในข้อ ๓ หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการ

ดำาเนินการดังกล่าวในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้อง

จัดทำารายงานให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย

 ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใดมีการจัดทำารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำานาจอนุญาตได้

นำามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ไปกำาหนดเป็นเงื่อนไข

ในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตตามกฎหมายในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

อย่างใดๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการให้แตกต่างไปจากที่

กำาหนดไว้ในรายงาน ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำาข้อมูล หรือรายงานการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือจัดทำาเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ 

ท้ังน้ีให้สอดคล้องและเป็นไปตามเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงท่ีกำาหนดไว้ในมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม

ของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการนั้นๆ

 การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้ หากต้องมี

การแก้ไขเพิ่มเติม หรือต้องจัดทำาสถิติ ข้อมูล หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ในเรื่องใด เป็น

ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ชำานาญการจะต้องแสดงถึง
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ความเหมาะสม ความได้สัดส่วน และความจำาเป็นในการใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้นๆ ไว้ด้วย และให้
ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำานาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด

หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขในก�รจัดทำ�ร�ยง�น

ก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๕ การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สำาหรับโครงการ กิจการ
หรือการดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามข้อ ๓ ต้องประกอบไปด้วยสาระสำาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
 (๑) รายงานฉบับหลัก มีดังน้ี
  (ก) บทนำา ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำาเป็น ขอบเขตการ
ศึกษาและวิธีการศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการดำาเนินโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการน้ันด้วย 
พร้อมระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ 
  (ข) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของ
โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดำาเนินการ
กิจกรรมประกอบ และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ โดยมีภาพถ่ายและ
แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ในมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐
และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการ
ดำาเนินการ โดยให้แสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม
                    (ค) สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบัน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม
และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการ
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ดำาเนินโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ทั้งนี้ การดำาเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนสำาหรับโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกำาหนด
 (ง) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้ระบุผลกระทบส่ิงแวดล้อมและประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในทุกด้านท่ีจะเกิดข้ึนจากการดำาเนินโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ
ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
คุณค่าต่างๆ ตาม (ค) รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการดำาเนินโครงการ กิจการ หรือการ
ดำาเนินการ และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย
 (จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำาคัญ ดังนี้ 
  ๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม (ง) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ให้เสนอมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
  ๒) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ทั้งนี้  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดำาเนินโครงการ กิจการ หรือ
การดำาเนินการดังกล่าวด้วย
  ๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้ดำาเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ 
กิจการ หรือการดำาเนินการที่เคยมีการดำาเนินการมาก่อน
  ๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีสามารถ
เสนอเป็นแผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย
 (๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการ
อ้างอิง เช่น รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพและผังหรือแบบท่ีใช้ประกอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นต้น และภาคผนวก
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เช่น การคำานวณ ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง และผลการวิจัย

เพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทำารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

 (๓) สำาหรับกรณีโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานของรัฐดำาเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐ

เจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการจัดทำารายงานฉบับย่อ  โดยมีสาระสำาคัญอย่างน้อย 

ได้แก่ (ก) บทนำา  (ข) รายละเอียดโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการโดยสังเขป ซ่ึงมีเน้ือหา

เช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก และ (ค) ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญ พร้อมมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 (๔) ให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ

หรือการดำาเนินการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของ

การจัดทำาตามที่กำาหนดไว้ใน (๑) ถึง (๒) หรือ (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสาร

ตามที่กำาหนดดังต่อไปนี้ 

  (ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก ตาม (๑) จำานวน ๑ ฉบับ พร้อมสำาเนาของ

ต้นฉบับรายงานอย่างน้อย ๑๔ ฉบับ

  (ข) กรณีโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานของรัฐดำาเนินการร่วมกับเอกชน ที่ต้องจัดทำารายงานฉบับย่อตาม (๓) ให้ผู้ดำาเนินการ

ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ จัดส่งต้นฉบับ

ของรายงานฉบับย่ออีก จำานวน ๑ ฉบับ

  (ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ มาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามแบบ 

สผร.๑

  (ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามแบบ สผร.๒

  (จ) หนังสือรับรองการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามแบบ สผร.๓

  (ฉ) บัญชีรายช่ือผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามแบบ

สผร.๔
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 ข้อ ๖ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน และสำาเนาของต้นฉบับรายงาน สำาเนา
เอกสารแนบ และรูปแบบของรายงานที่ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ จะต้องจัดทำาและจัดส่งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว
ผู้ดำาเนินการผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ
ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร แผนผัง แผนที่ หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร และสถิติข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำารายงานของเจ้าหน้าที่สำานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
จากสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำาเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ กิจการ หรือการ
ดำาเนินการนั้นๆ แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประกาศกำาหนด
 การจัดส่งเอกสารในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีคณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละ
คณะมีมติให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการกิจการหรือการ
ดำาเนินการ จัดส่งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด
 ข้อ ๗ การเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมสำาหรับโครงการ กิจการ
หรือการดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงให้เสนอในขั้นตอนดังต่อไปนี้
 (๑) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ของหน่วยงานของรัฐดำาเนินการร่วมกับเอกชน และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือ
การดำาเนินการนั้นเสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
 (๒) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่
ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกิจการหรือการดำาเนินการนั้น 
เสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
แล้วแต่กรณี
 (๓) กรณีเป็นโครงการกิจการหรือการดำาเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอ
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รายงานตามตารางในเอกสารท้ายประกาศ ๒
 ข้อ ๘ การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการ
กิจการ หรือการดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง จะต้องจัดทำาโดยผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ ๙ ในกรณีผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 
กิจการ หรือการดำาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำาหรับโครงการ 
กิจการ หรือการดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง มาให้คณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการพิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๑/๑ วรรคสองและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และเป็นการ
พิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการพิจารณาก่อนหน้านั้น การจัดเก็บสถิติข้อมูล การ
สำารวจข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะต้องดำาเนินการใหม่บางส่วน หรือต้องจัดทำาใหม่ทั้งหมด ให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละคณะจะพิจารณา และมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการให้เป็นที่สุด
 ข้อ ๑๐ ในกรณีประกาศกำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ที่ออกตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ แห่งใด มิได้มีการประกาศกำาหนดโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้
เป็นการเฉพาะ ให้นำาโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
ไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย
 ข้อ ๑๑ ให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการจัดส่งรายงานผล
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๕ มายังสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำานักงานนโยบายและ
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือว่าสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่วัน
ประทับรับเอกสาร

หมวด ๓
บทเฉพ�ะก�ล

 
 ข้อ ๑๒ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำานาญการให้ดำาเนินการพิจารณาให้ความเห็นได้ต่อไปจน
กว่าคณะกรรมการผู้ชำานาญการจะมีมติอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีทำาให้กระบวนการพิจารณาส้ินสุดลง
 ข้อ ๑๓ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
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เอกส�รท้�ยประก�ศ ๑
โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง                                                                       

 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๑

๒

การถมที่ดินในทะเล หรือทะเลสาบ 
นอกแนวเขตชายฝั่งเดิม
ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟู
สภาพชายหาด

การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ดังต่อไปนี้
๒.๑ เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบ
ให้โครงสร้างมีการยุบตัวภายหลังการทำา
เหมือง โดยไม่มีค้ำายันและไม่มีการใส่คืน
วัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว
๒.๒ เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี 
หรือเหมืองแร่โลหะอื่นที่ใช้ไซยาไนด์ 
หรือปรอท หรือตะกั่วไนเตรต
ในกระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะ
อื่นที่มีอาร์เซโนไพไรต์ (arsenopyrite) 
เป็นแร่ประกอบ (associated mineral)
๒.๓ เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการ
ลำาเลียงแร่ถ่านหิน ออกนอกพื้นที่โครงการ
ด้วยรถยนต์
๒.๔  เหมืองแร่ในทะเล

ที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ ไร่ ขึ้นไป

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่
๒๐๐,๐๐๐ ตันต่อเดือน หรือตั้งแต่   
๒,๔๐๐,๐๐๐ ตันต่อปีขึ้นไป
ทุกขนาด



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
  

140

 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๓

๔

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
ดังต่อไปนี้
๓.๑ นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ตามลำาดับที่ ๔ หรืออุตสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็กตามลำาดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 
แล้วแต่กรณีมากกว่า ๑ โรงงานขึ้นไป 
๓.๒ นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมที่
มีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีตามลำาดับท่ี ๔ หรืออุตสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็ก ตามลำาดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้
๔.๑  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
(upstream petrochemical industry)

๔.๒  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง 
(intermediate petrochemical
 industry) ดังนี้
 ๔.๒.๑  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้  
 วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็น  
 สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑

ทุกขนาด

ทุกขนาด หรือที่มีการขยายกำาลัง
การผลิตตั้งแต่ร้อยละ ๓๕                 
ของกำาลังการผลิตเดิมขึ้นไป

ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐๐
ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มีการขยาย
กำาลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐
ตันต่อวันขึ้นไป
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๕ อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ 
ดังต่อไปนี้
๕.๑ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก

 

๕.๒ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มี
การผลิตถ่าน coke หรือที่มีกระบวนการ 
sintering
๕.๓ อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง 
ทองคำา หรือสังกะสี
 

๕.๔ อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว
๕.๕ อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้น
เหล็กและอะลูมิเนียม)
 

ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ ๗๐๐
ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มีการขยายกำาลัง
การผลิตรวมกันตั้งแต่ ๗๐๐
ตันต่อวันขึ้นไป

ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input)
เข้าสู่กระบวนการผลิตตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มี
ปริมาณแร่ป้อน (input)
เข้าสู่กระบวนการผลิต รวมกันตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป
ทุกขนาด

ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) 
เข้าสู่กระบวนการผลิตตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มี
ปริมาณแร่ป้อน(input)
เข้าสู่กระบวนการผลิตรวมกันตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป
ทุกขนาด 
ที่มีกำาลังการผลิต (output) ตั้งแต่
๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือ
ที่มีกำาลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 
๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป

 ๔.๒.๒  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้  
 วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็น
 สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

ที่มีกำาลังการผลิต (output)        
ตั้งแต่ ๑๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มี
กำาลังการผลิตรวมกันตั้งแต่
๑๐ ตันต่อวันขึ้นไป

๕.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว

๖

๗

๘

๙

การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่ง
พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณู

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการเผา 
หรือฝังกลบของเสียอันตราย ยกเว้น
การเผาในหม้อเผาซีเมนต์ ที่ใช้ของเสีย
อันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทน หรือใช้เป็น
เชื้อเพลิงเสริม

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ

ท่าเทียบเรือ

ที่มีกำาลังตั้งแต่ ๒ เมกะวัตต์ขึ้นไป

ทุกขนาด

ที่มีการก่อสร้างขยาย หรือ
เพิ่มทางวิ่งของอากาศยาน
ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ เมตรขึ้นไป

๑) ที่มีความยาวหน้าท่าที่เรือ
 เข้าเทียบได้ (berth length)
 ตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรขึ้นไป หรือ
 ที่มีพื้นที่หน้าท่าตั้งแต่ 
 ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
 ยกเว้น ท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยใน 
 ชีวิตประจำาวันและการท่องเที่ยว
๒) ที่มีการขุดลอกร่องน้ำาตั้งแต่  
 ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
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 ลำ�ดับ ขน�ดประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๑๐

๑๒

๑๑

เขื่อนกักเก็บน้ำา หรืออ่างเก็บน้ำา

อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

๑๑.๒ โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

๑๑.๓ โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อน
ร่วมชนิด combined cycle หรือ
cogeneration
๑๑.๔ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ที่มีปริมาตรกักเก็บน้ำาตั้งแต่        
๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
หรือที่มีพื้นที่กักเก็บน้ำาตั้งแต่
๑๕ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป

ทุกขนาด

ที่มีกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้า             
รวมตั้งแต่ ๑๐๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
ที่มีกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้า
รวมตั้งแต่ ๑๕๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
ที่มีกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม     
ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป

ทุกขนาด

๓) ที่มีการขนถ่ายวัตถุอันตราย      
 หรือกากของเสียอันตรายซึ่งเป็น
 สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ มีปริมาณรวมกัน 
 ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตันต่อเดือนขึ้นไป 
 หรือมีปริมาณรวมกันทั้งปีตั้งแต่   
 ๒๕๐,๐๐๐ ตันต่อปีขึ้นไป
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เอกส�รท้�ยประก�ศ ๒
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำาหรับโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง

 ลำ�ดับ ขั้นตอนในก�รเสนอร�ยง�นประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๑

๒

การถมที่ดินในทะเล หรือทะเลสาบ 
นอกแนวเขตชายฝั่งเดิม
ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟู
สภาพชายหาด

การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ดังต่อไปนี้
๒.๑ เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบ
ให้โครงสร้างมีการยุบตัวภายหลัง การทำา
เหมืองโดยไม่มีค้ำายันและไม่มีการใส่คืน
วัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว
๒.๒ เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี 
หรือเหมืองแร่โลหะอื่นที่ใช้ไซยาไนด์ หรือ
ปรอท หรือตะกั่วไนเตรต ในกระบวน
การผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอื่นที่มี
อาร์เซโนไพไรต์ (arsenopyrite) 
เป็นแร่ประกอบ (associated mineral)
๒.๓ เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มี
การลำาเลียงแร่ถ่านหิน ออกนอกพื้นที่
โครงการด้วยรถยนต์
๒.๔  เหมืองแร่ในทะเล

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขอประทานบัตร
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 ลำ�ดับ ขั้นตอนในก�รเสนอร�ยง�นประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๓

๔

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม 
ดังต่อไปนี้
๓.๑ นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับ นิคมอุตสาหกรรม 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคมีตามลำาดับที่ ๔ หรือ
อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก
ตามลำาดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒ แล้วแต่
กรณีมากกว่า ๑ โรงงานขึ้นไป 
๓.๒ นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
ที่มีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีตามลำาดับท่ี ๔ หรืออุตสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็กตามลำาดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้
๔.๑ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
(upstream petrochemical industry)
๔.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันกลาง  
(intermediatepetrochemical industry) 
ดังนี้
 ๔.๒.๑ ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้  
 วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็น  
 สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑
 ๔.๒.๒  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้
 วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็น
 สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการ หรือในขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ
หรือในขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี
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 ลำ�ดับ ขั้นตอนในก�รเสนอร�ยง�นประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๕

๗

๖

๘

๙

อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ
ดังต่อไปนี้
๕.๑ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก
๕.๒ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการ
ผลิตถ่าน coke หรือที่มีกระบวนการ 
sintering
๕.๓ อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง 
ทองคำา หรือสังกะสี
๕.๔ อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว
๕.๕ อุตสาหกรรมหลอมโลหะ(ยกเว้น
เหล็ก และอะลูมิเนียม)
๕.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝัง
กลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการเผาหรือ
ฝังกลบของเสียอันตราย ยกเว้นการเผา
ในหม้อเผาซีเมนต์ ที่ใช้ของเสียอันตราย
เป็นวัตถุดิบทดแทน หรือใช้เป็นเชื้อ
เพลิงเสริม

การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่ง
พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณู

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ

ท่าเทียบเรือ

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการหรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขอขยาย 
แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อ
ประกอบกิจการ หรือในขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี
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 ลำ�ดับ ขั้นตอนในก�รเสนอร�ยง�นประเภทโครงก�ร กิจก�ร หรือ
ก�รดำ�เนินก�ร

๑๐

๑๑

๑๒

เขื่อนกักเก็บน้ำา หรืออ่างเก็บน้ำา

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
๑๑.๒ โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
๑๑.๓ โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อ
เพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อนร่วมชนิด 
combined cycle หรือ cogeneration
๑๑.๔  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง เพ่ือประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ในข้ันขออนุมัติหรือในข้ันขออนุญาต
โครงการแล้วแต่กรณี



แบบ สผร. ๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ……………………………....……………………………………….……………….……
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
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แบบ  สผร. ๒

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………….……………….
ที่ตั้งโครงการ .......................................................................................................…..….........
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………...…………………….……
ที่อยู่เจ้าของโครงการ ……………………………………………………………...……………….………………
การมอบอำานาจ
 (  )  เจ้าของโครงการได้มอบอำานาจให้….……..…………………………….
  เป็นผู้ดำาเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำานาจที่แนบ
 (  ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำานาจแต่อย่างใด

   
       จัดทำาโดย

           .................……………………………………………….
  (ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
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แบบ  สผร. ๓

หนังสือรับรองการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ……...……. 
 
 หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า......................................................เป็นผู้จัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ….......................………………………………………..
ให้แก่ ……………………………………………………………......……………………..……………………………
เพื่อ ........................................................................ตามคำาขอเลขที่…........………..................
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำารายงานและผู้ร่วมจัดทำารายงานดังต่อไปนี้
 
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำารายงาน  ลายมือชื่อ
            
            ........................................................       ……………………………………..

          ผู้ร่วมจัดทำารายงาน              ลายมือชื่อ
            ........................................................       ……………………………………..
            ........................................................       ……………………………………..
            ........................................................       ……………………………………..

   
   ………………………………………………………..

    (..............…………………………………………..)  
   ตำาแหน่ง…………………………………………..

                                     (ประทับตรานิติบุคคล)
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แบบ  สผร. ๔

บัญชีรายชื่อผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………….………....……………………………………………………………....……

ชื่อ–สกุล/
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่/ที่ทำางาน
ปัจจุบัน

สัดส่วนผลงานคิดเป็น
ร้อยละของงานศึกษา
จัดทำารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อหัวข้อที่
ทำาการศึกษา
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แบบ  สผร. ๕

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………........…………
ที่ตั้งโครงการ ...............................................................................................................…..….
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………...…………….......………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
 (   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำารายงานตามประกาศ..........................................
สำาหรับโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการประเภท................................................................
 (   ) เป็นโครงการที่จัดทำารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..............................
เมื่อวันที่........................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 (   ) รายงานนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก............................... 
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กำาหนดโดย พ.ร.บ........................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลำาดับที่..................................................................................................
 (   ) รายงานนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 (   ) รายงานนี้เป็นโครงการที่ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่
ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 (   ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการด้าน (ระบุ)..........................
..................................ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 (   ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำาเนินโครงการ
 (   ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และ
คำาสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
 (   ) เปิดดำาเนินโครงการแล้ว
 (   ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่.....................................................................................
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ประก�ศสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม
เรื่อง แนวท�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในกระบวนก�รจัดทำ�

ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๘ (๑) (ค) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดโครงการกิจการ หรือการดำาเนินการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เลขาธิการสำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงออกประกาศกำาหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ดังรายละเอียด

ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นางรวีวรรณ ภูริเดช

เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๖ ง  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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แนวท�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน
ในกระบวนก�รจัดทำ�

ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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คำ�ย่อ
IEE รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination)

EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

 Assessment)

EHIA รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมสำาหรับโครงการ กิจการหรือการดำาเนินการ

 ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 

 คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health  

 Impact Assessment)

กก.วล. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คชก. คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ ๒๕๖๑ ได้ให้คำานิยามของคำาว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า

กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดข้ึนจากการดำาเนินโครงการหรือกิจการหรือการ

ดำาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร

ธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชน

หรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ

กำาหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่กำาลังจะเกิดขึ้น อาจจะก่อให้เกิดผล

เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนดำาเนินการ 
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 ๒. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาสำาคัญด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจ
เกิดข้ึนตามหลักวิชาการซ่ึงจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนต้ังแต่ข้ันเตรียมโครงการ รวมท้ัง
เป็นแนวทางในการกำาหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากได้มีการก่อสร้างและดำาเนินการ
 ๓. เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน 
แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการ
อนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงานที่มีอำานาจตามกฎหมาย
 ๔. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้
 
การจำาแนกประเภทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 การกำาหนดโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการใดที่จะต้องจัดทำารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ออกตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ปัจจุบันรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น
๓ รูปแบบ ได้แก่  
 ๑. รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial Environmental Examination : IEE)  
 ๒. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : 
EIA) 
 ๓. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการ กิจการหรือการ
ดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact 
Assessment : EHIA) 
 นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (วันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๓๗) และกลไกการดำาเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ รวมทั้ง พื้นที่ที่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนด
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ที่ต้องมีการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 157

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบ�ท

ขั้นศึกษาและ
จัดทำารายงาน
การประเมิน
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ

ผู้จัดทำารายงานฯ

- จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการศึกษา และ 
 จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โดยให้ผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดทำารายงาน 
 ในขั้นตอนนี้ เจ้าของโครงการต้องวางแผนการ  
 ดำาเนินงานไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ริเริ่มโครงการ
 เนื่องจากการศึกษาและจัดทำารายงานการประเมิน 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องใช้เวลาในการศึกษา  
 ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ และผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
- กำากับและร่วมทำางานกับผู้จัดทำารายงานฯ ใน
 การประเมินผลกระทบ รวมทั้งกำาหนดมาตรการ  
 ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่เจ้าของโครงการจะต้องนำาไป
 ปฏิบัติหลังจากที่รายงานฯ ได้รับความเห็นชอบแล้ว

- ประสานงานกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูล 
 โครงการในการจัดทำารายงานการประเมิน
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องกำาหนดขอบเขต
 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนหลัก ได้แก่

ขั้นศึกษาและจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นการดำาเนินงานและการติดตามตรวจสอบ ซึ่ง

แต่ละขั้นตอน จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาท ดังนี้
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบ�ท

 สภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประเมินผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสนอ 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบที่อาจ 
 เกิดขึ้น และรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจาก
 ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าของโครงการ
 เพื่อนำามาพิจารณาประกอบการจัดทำารายงาน

ประชาชน/
องค์กรเอกชน/

หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ

สื่อมวลชน

สผ.

-  ให้ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาในพื้นที่ เรื่อง
 ร้องเรียนและประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับ
 โครงการ (ถ้ามี)
-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าในพื้นที่ และข้อมูลที่สำาคัญ
 อื่นๆ รวมทั้งความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลต่อ
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

- พิจารณาอนุญาตผู้จัดทำารายงานการประเมิน
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- จัดทำาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำาแนะนำาแก่เจ้าของโครงการ
 หรือผู้จัดทำารายงานฯ เกี่ยวกับการจัดทำารายงาน
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นพิจารณา
รายงาน

เจ้าของโครงการ - เสนอรายงานฯ ให้ สผ. พิจารณาตามขั้นตอน
- ให้ความร่วมมือในการตรวจสถานที่ตั้งของโครงการ
- เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินโครงการ 
 ต่อ คชก. ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณารายงาน
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบ�ท

- เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลที่เสนอในรายงานต่อ คชก. 
 ร่วมกับเจ้าของโครงการ

- ตรวจสอบรายงานและพิจารณาเสนอความเห็น
 เบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คชก. 
 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่
 กฎหมายกำาหนด

- เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมิน
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีอำานาจสั่งให้ผู้จัดทำา
 รายงานหรือเจ้าของโครงการ แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
 จัดทำารายงานใหม่ตามแนวทาง รายละเอียดประเด็น
 หรือหัวข้อที่กำาหนดไว้ 
- ตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการที่เสนอรายงาน
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมอบหมาย
 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำาเนินการแทน
- ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับผลกระทบหรือประชาชนท่ีเก่ียวข้อง
 เสนอข้อคิดเห็นในระหว่างการพิจารณารายงานฯ 
 คชก. จะนำาความเห็นดังกล่าวมาประกอบการ
 พิจารณาด้วย

- เป็นองค์ประกอบใน คชก.
- ร่วมพิจารณารายงาน รวมทั้งให้ข้อมูลและระเบียบ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ คชก.

- ในกรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการของ
 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำาเนินการ
 ร่วมกับเอกชนที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะ
 รัฐมนตรี จะต้องเสนอรายงานต่อ กก.วล. และให้
 ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ผู้จัดทำารายงานฯ 

สผ. /หน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

สผ.

คณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงาน
การประเมิน
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

(คชก.) 

หน่วยงานอนุมัติ/
อนุญาต

คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

(กก.วล.)
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบ�ท

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดไว้ในรายงานการ
 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำาและ
 ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งนี้ การ
 จัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จะต้อง
 สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

- ควรมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น
 หรือเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

- กำากับดูแลโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
 และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ 
 ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
 เงื่อนไขการสั่งอนุญาต
- รับและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
 ส่งสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จังหวัด (ทสจ.) ในเขตท้องที่นั้น หรือ สผ. สำาหรับ
 โครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ภายใน ๖๐ วัน 
 นับจากวันที่ได้รับรายงาน
- นำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อ
 พิจารณาประกอบการขอรับใบอนุญาต และ/หรือ 
 ต่ออายุใบอนุญาต 

- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการจาก 
 ทสจ. และหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และจัดทำา
 รายงานพร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อ  
 กก.วล. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เจ้าของโครงการ

ประชาชน/
องค์กรเอกชน/ 

สื่อมวลชน 

หน่วยงานอนุมัติ/
อนุญาต

สผ.

ขั้นการ
ดำาเนินงานและ
การติดตาม
ตรวจสอบ

หมายเหตุ: การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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หลักก�รก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
 “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และ
การตัดสินใจต่างๆ เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการน้ี
ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้ การเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย๑

 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายถึง
กระบวนการท่ีจัดให้มีข้ึนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นำาเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น อันเป็นการสื่อสารสองทาง
หลักการสำาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจำาเป็นต้องดำาเนินการ
โดยผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำางานร่วมกับชุมชนท่ีเข้าใจหลักการและ
แนวทางในการจัดการการมีส่วนร่วมให้ประสบความสำาเร็จหรืออย่างมีความหมาย มิฉะนั้น
อาจประเมินสถานการณ์ไม่ถูกต้องและอาจทำาให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต้องมีการวางแผนให้เป็นขั้นเป็นตอน มีการประเมินปัญหาในแต่ละขั้นตอนและ
ปรับวิธีการดำาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 ในการบรรลุการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องดำาเนินการตามหลักการ ได้แก่ การ
วางแผนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม การระบุกลุ่ม
ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และการให้ความสนใจกับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ๒  
 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประสบความสำาเร็จ ต้องให้ความสำาคัญใน 
๒ ส่วน๓ คือ
 ๑. หลักการพื้นฐานของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยหลัก 
๔ S คือ
 ๑.๑ Starting Early (การเริ่มต้นเร็ว) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก มีการให้ข้อมูล กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็น และให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
๑. สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๘
๒ พันธมิตรการพัฒนาลุ่มน้ำาโขงเพื่อสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๙
๓. มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖
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กระบวนการตั้งแต่เริ ่มต้น จะช่วยให้ประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางในการ
แก้ปัญหาของชุมชนที่เหมาะสมมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ
 ๑.๒ Stakeholders (ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง) หลักการสำาคัญของการมี
ส่วนร่วมอีกประการหนึ่งคือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ควรมี
โอกาสเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม แต่กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงอาจถือว่าต้องรับฟังข้อมูล
หรือปรึกษาหารือเป็นอันดับแรกๆ
 ๑.๓ Sincerity (ความจริงใจ) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มีความ
ละเอียดอ่อน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่รับผิดชอบ ในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนถือว่าเป็นมิติท่ีมีการให้ความสำาคัญในการบริหารการมีส่วนร่วมให้ประสบความสำาเร็จ
หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือผู้มีอำานาจอนุมัติต้องจัดกระบวนการอย่างจริงใจ เปิดเผย ซ่ือสัตย์
ปราศจากอคติ และมีการสื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังแจ้งความก้าวหน้าหรือการเปล่ียนแปลง
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
 ๑.๔ Suitability (วิธีการท่ีเหมาะสม) การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการความหลากหลาย
และลักษณะท่ีแตกต่างกันของพ้ืนท่ี และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 
สังคมและค่านิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงการ ความสามารถและ
ความพร้อม รวมทั้งข้อจำากัดของผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม
 ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการวางแผน ซ่ึงประกอบด้วย ๓ ข้ันตอน คือ
 ๒.๑ ขั้นเตรียมการ กำาหนดทีมงานหรือผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบสถานการณ์
ภายในผู้ที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
และงบประมาณ เป็นต้น และประเมินสถานการณ์สาธารณะ เช่น กำาหนดระดับความสนใจ
ของสาธารณะหรือชุมชนในประเด็นที่ต้องตัดสินใจ เป็นต้น
 ๒.๒ ขั้นการวางแผน นำาข้อมูลต่างๆ จากขั้นการเตรียมการโดยต้องนำามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำาแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน กำาหนดผู้มีส่วนได้เสียและวิเคราะห์
ความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนนำามาเขียนแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและก่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงาน
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 ๒.๓ ขั้นนำาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการดำาเนินการตามแผน ซึ่งต้องมีการจัดทำา
แผนปฏิบัติการของแต่ละกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น สถานที่จัดเวทีสาธารณะ 
เอกสารประกอบการจัดเวทีสธารณะ กำาหนดการ วิทยากร เป็นต้น
 นอกจากนั้น การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรเตรียมการและวางแผนการ
ให้ข้อมูล และการหารือกับชุมชนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้องกับบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมหารือ ทั้งนี้ ในการหารือผู้ดำาเนินการ
หารือควรคำานึงถึงองค์ประกอบหลักของการหารือ ดังนี้
 ๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โครงการอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านประโยชน์ที่จะได้รับและด้านผลกระทบทางลบ ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยข้อมูลที่เจ้าของโครงการจะต้องเผยแพร่แก่
ประชาชน จะต้องประกอบด้วย
 ๑.๑ เหตุผลความจำาเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ๑.๒ สาระสำาคัญของโครงการ/ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
 ๑.๓ ผู้ดำาเนินการ
 ๑.๔ สถานที่ดำาเนินการ
 ๑.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาดำาเนินการ
 ๑.๖ ผลกระทบด้านบวกหรือผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะได้รับ
 ๑.๗ ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ ้นต่อสิ ่งแวดล้อม และประชาชน รวมทั ้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
 ๑.๘ แหล่งเงินทุน (กรณีเป็นโครงการของรัฐ) 
 ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เจ้าของโครงการจะต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ สถานที่ที่จะดำาเนินโครงการ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งนี้ โครงการที่ต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำาเนินการตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘๔ 
 ๒. ช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูลนั้นจะต้องแน่ใจว่าประชาชนโดย
เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลของโครงการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลาเพียงพอ
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ท่ีจะสามารถทำาความเข้าใจเน้ือหาสาระ และสามารถต้ังคำาถามท่ีเก่ียวข้องและให้คำาแนะนำาต่อ

โครงการอย่างเป็นประโยชน์ได้ การให้ข้อมูลเบ้ืองต้นของโครงการน้ัน ควรให้ต้ังแต่เร่ิมออกแบบ

โครงการ นอกจากนี้ เจ้าของโครงการต้องจัดทำาแผนการให้ข้อมูลข่าวสารและการหารือกับผู้มี

ส่วนได้เสีย แผนการดำาเนินงานนี้ควรประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการให้ข้อมูล และ

การรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจน รายละเอียดอื่นๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสม

กับการที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูล และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในประเด็น

ต่างๆ ได้ตามเวลาที่กำาหนด

 ๓. ความโปร่งใสของการให้ข้อมูลกับผู ้มีส่วนได้เสีย จะต้องคำานึงถึงขีดความ

สามารถของผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงข้อมูลโครงการ และเข้าใจรายละเอียดโครงการ และ

สามารถประเมินทางเลือกต่างๆ ตลอดจนชี้แจงข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ 

ปราศจากความกลัวเกรงหรือการบังคับ ฉะนั้น ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคควรที่จะ

ได้มีการกลั่นกรอง และใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมหารือ

ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับโครงการและผลกระทบได้ วิธีการหารือจะต้องครอบคลุมสอดคล้อง

กับบริบทของท้องที่นั้นๆ เอกสารและภาษาที่ใช้ควรจะมีการปรับให้เหมาะกับผู้เข้าร่วมหารือ

ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะหากผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มชุมชนดั้งเดิมหรือชนเผ่า

 ทั้งนี้ เจ้าของโครงการจะต้องบันทึกการหารือในประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วน และ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนรับทราบภายหลังวันที่เสร็จสิ้นการรับฟัง

ความคิดเห็นด้วย

๔. ศูนย์บริการประชาชน สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี, พ.ศ. ๒๕๔๘
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แนวท�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในกระบวนก�รจัดทำ�
ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 จากกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในแต่ละข้ันตอน สามารถแบ่งผู้มีส่วนเก่ียวข้องในข้ันตอนการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้
 ๑. ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่
 “กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบท้ังทางตรง
และทางอ้อม
 “กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
 ๒. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 “เจ้าของโครงการ” ในที่นี้ อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือภาค
เอกชนที่เป็นผู้ดำาเนินโครงการ ซึ่งรวมถึง กรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
 “ผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย”
 ทั้งนี้ เจ้าของโครงการและผู้จัดทำารายงานฯ จะต้องดำาเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ๓. ผู้ที่ทำาหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 “สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)” ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
 “คชก.” และ/หรือ “กก.วล.”
 “ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจอนุญาตตามกฎหมาย
 ๔. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น
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 ๕. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการ

ศึกษา และนักวิชาการอิสระ

 “องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและทำางานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน 

หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

 “สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ีศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง

 “นักวิชาการอิสระ” รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่างๆ

 ๖. สื่อมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการนำาเสนอข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดทำารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ๗. ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม

การดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจำาแนกผู้มีส่วนได้เสีย
 การดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องดำาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ การดำาเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน มีดังนี้
 ๑. จำาแนกหัวข้อด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ๒. จำาแนกผู้มีส่วนได้เสีย
 ๓. จัดทำาแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรอบการมีส่วนร่วม และกิจกรรมที่จะ
ดำาเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 ๔. ให้ข้อมูลกับสาธารณะ
 ๕. ดำาเนินการปรึกษาหารือ โดยดำาเนินการร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการ
 ๖. จัดทำาแผนการติดตามอย่างมีส่วนร่วม
 ทั้งนี้ ประเด็นหลักสำาคัญประการหนึ่งในการดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ การวิเคราะห์และจำาแนกผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
ระบุผู้มีส่วนได้เสียหลัก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจึงทำาให้ได้ข้อมูลท่ีสำาคัญมากเก่ียวกับผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ ดังนั้น ผู้ดำาเนินโครงการจะต้องให้
บุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้ได้ข้อมูล ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการมีส่วนร่วมของโครงการ๕
๕. สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, พ.ศ. ๒๕๖๐
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 การจำาแนกผู้มีส่วนได้เสีย ควรยึดหลักการรวมผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ให้มากที่สุด และจะ

ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้อง

กับบริบทของสังคมไทย การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อาจแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากกว่า

กลุ่ม ๗ กลุ่ม หรือบางพื้นที่อาจไม่มีบางกลุ่ม ผู้ดำาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงการและสถานการณ์

หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ตามหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของประชาชน

จะมีลักษณะเป็นกระบวนการ มิใช่การจัดรับฟังความคิดเห็นเพียงคร้ังเดียวจะสำาเร็จได้ทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม มีความจำาเป็นที่จะต้องมีการกำาหนดเกณฑ์ขั้นต่ำาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้อง

ได้ปฏิบัติ เม่ือปฏิบัติจริงอาจจำาเป็นต้องดำาเนินการมากกว่าเกณฑ์ข้ันต่ำา ขอให้คำานึงถึงหลักการ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด และหลักการสำาคัญของการจัดการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสียต้องดำาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

 ๑. กรณีโครงการที่ต้องทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) :

  ๑.๑) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ จะต้องเข้าพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการก่อน

การรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของ

ชุมชนโดยให้ข้อมูลโครงการกับประชาชน ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการแก่ผู้นำาชุมชนและ

หน่วยงาน

  ๑.๒) ในระหว่างการจัดทำารายงาน ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ จะต้องเปิด

โอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความเห็นในประเด็นท่ีเป็นข้อห่วงกังวล

อย่างน้อย ๑ คร้ัง และต้องนำาผลท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นระบุไว้ในรายงานฯ รวมท้ังนำามา

ประกอบการพิจารณากำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบด้วย

 ๒. กรณีโครงการที่ต้องทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA):

  ๒.๑) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ จะต้องเข้าพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการก่อน

การรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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   ๒.๑.๑) เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับประชาชน (Public 

 Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็น

 ของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น 

 การจัดทำาเป็น infographic คลิปวีดิโอสั้นๆ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น

   ๒.๑.๒) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อกำาหนด

 รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder 

 Engagement)

   ๒.๑.๓) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟัง

 ความคิดเห็นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

  ๒.๒) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ ต้องดำาเนินการตามกระบวนการการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   ๒.๒.๑) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง : เป็นการรับฟัง

 ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และ

 การประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและ

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจ

 เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก

 โครงการ อีกทั้งยังเป็นการนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น

 มาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทำารายงานฯ ให้ครบถ้วน

   ๒.๒.๒) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง : เป็นการรับฟัง

 ความคิดเห็นต่อการจัดทำาร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

 ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์

 เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและ

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้นำามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ

 และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานฯ สำาหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน

 อาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมี

 ส่วนร่วมอื่นๆ ที่เหมาะสมด้วย
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 ทั้งนี้ ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ จะ

ต้องจัดวางเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อ

ให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 ๓. กรณีโครงการที่ต้องทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับ

โครงการ กิจการหรือการดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) :

  ๓.๑) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ จะต้องเข้าพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการก่อน

การรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

   ๓.๑.๑) เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับประชาชน (Public 

 Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็น

 ของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น 

 การจัดทำาเป็น infographic คลิปวีดิโอสั้นๆ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น

   ๓.๑.๒) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อกำาหนด

 รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder

 Engagement)

   ๓.๑.๓) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟัง

 ความเห็นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

  ๓.๒) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ ต้องดำาเนินการตามกระบวนการการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   ๓.๒.๑) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง : เป็นการจัดเวที

 รับฟังความคิดเห็นเพ่ือกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 รวมทั้งรายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อให้ประชาชน 

 ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำาเสนอประเด็น

 ห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

 ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดข้ึน

 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและ
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 การประเมินทางเลือก อีกทั้งยังเป็นการนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
 ความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำารายงานฯ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ การ
 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งจะต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ 
 และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
    ๑) ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวัน
 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 
 ๓ ช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง
    ๒) ต้องเปิดเผยเอกสารโครงการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
 ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยระบุถึงความเป็นมา ความจำาเป็น กระบวนการ 
 และแนวทางในการดำาเนินโครงการ รวมถึงนำาเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับปัจจัยท่ีอาจ
 ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ร่างข้อเสนอการกำาหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนพิจารณา โดยผ่านทาง
 ช่องทางการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ท้ังน้ี ควรเป็นช่องทางการส่ือสารเช่นเดียว
 กับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบกำาหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
    ๓) จัดระบบการลงทะเบียนเพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีความประสงค์ท่ีจะให้ความเห็นในการกำาหนดขอบเขตและ
 แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก
    ๔) การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
 ส่วนได้เสีย ต้องจัดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้
 นำาเสนอประเด็นห่วงกังวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำาเสนอแนวทางในการประเมิน
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำา
 รายงานฯ ต้องรับฟังความเห็นให้ครบถ้วน
    ๕) ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จะต้องเปิดช่องทาง
 ในการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยต้องมีช่องทางการ
 ส่ือสารอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ท้ังน้ี ควรเป็นช่องทางการส่ือสารเช่นเดียวกับการแจ้งให้
 ผู้มีส่วนได้เสียทราบกำาหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
    ๖) ให้ผู้ที ่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ สรุปความคิดเห็นของผู้มี
 ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมทั้งคำาชี้แจง และนำาเสนอขอบเขตและแนวทาง
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 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน รวมทั้งนำาไป
 ประกอบการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   ๓.๒.๒) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง : เป็นการจัดรับฟัง
 ความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำารายงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
 การมีส่วนร่วม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลัก
 อย่างรอบด้าน ท้ังน้ี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังท่ีสองจะต้องดำาเนินการ
 ตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
   ๑) ให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
 โครงการหรือกิจการที่กำาลังดำาเนินการจัดทำารายงานฯ โดยจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อย
 ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด กำาลังการผลิต และขนาดพื้นที่
 ของโครงการหรือกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการ
 ดำาเนินโครงการหรือกิจการและข้อมูลรายละเอียดที่มีนัยสำาคัญอื่นๆ รวมถึงข้อมูล
 เกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ
    • ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถเริ่มดำาเนินโครงการหรือกิจการ
    • ช่ือเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานท่ีมีอำานาจในการอนุมัติหรือ
 อนุญาตตามกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ และสถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม
    • วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 และผู้มีส่วนได้เสีย
    • ป้ายแสดงข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น จะต้องมีสถานที่ตั้ง
 และขนาดที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลได้โดยสะดวก
   ๒) ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
  ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดทำารายงานฯ แสดงช่ือโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 และประเด็นท่ีจะมีการสำารวจหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
 ให้ชัดเจน โดยประเด็นที่จะสำารวจแต่ละประเด็นจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียด
 ของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ด้วย
   ๓) ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
 ควรให้ความสำาคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษา ทำาความเข้าใจถึงวิถีชีวิต



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
  

172

 และสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ

 ดำาเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าว

   ๔) ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่ 

 รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ อาจทำาโดยวิธีดังต่อไปนี้

    • การสัมภาษณ์รายบุคคล

    • การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร ทางระบบ

 เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใดที่เหมาะสม

    • การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับข้อมูลและ

 แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ

    • การสนทนากลุ่มย่อย 

    • การประชุมเชิงปฏิบัติการ

    • การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมี

 ส่วนได้เสีย

   ๕) เมื่อผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ สำารวจความคิดเห็นของ

 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะต้องสรุปผลการสำารวจความคิดเห็น ท้ังในด้านบวก

 และในด้านลบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ดำาเนินการสำารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดย

 ให้แสดงรายงานสรุปความคิดเห็นไว้ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สำานักงานทรัพยากร

 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ท่ีว่าการอำาเภอ ท่ีทำาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ และ

 สถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ หรือจุดที่

 ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้โดยง่าย ท้ังน้ี จะต้องแสดงรายงาน

 สรุปความคิดเห็น ในสถานที่ดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

  ๓.๒.๓) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สาม: เป็นการจัดเวที

 รับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงาน

 ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ
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  รวมถึงนำาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อร่างรายงานฯ ดังกล่าว 

 เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานและมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้นำามาปรับปรุงร่างรายงานฯ

 และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ สำาหรับสำาหรับ

 โครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดย

 อาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟังความ

 คิดเห็นของประชาชนครั้งที่สาม จะต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอน 

 ดังต่อไปนี้ 

   ๑)  ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันจัดเวที

 รับฟังความคิดเห็นโดยแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง

   ๒) ต้องเปิดเผยร่างรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ และมาตรการฯ ล่วงหน้า 

 ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

 สาธารณชนพิจารณา ผ่านทางช่องทางการสื่อสารไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ทั้งนี้ ควร

 เป็นช่องทางการส่ือสารเช่นเดียวกับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบกำาหนดการจัดเวที

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

   ๓) การจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานฯ ต้องจัดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม

 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้นำาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น

 เพิ่มเติมต่อร่างรายงานฯ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งนี้ ต้องรับฟังความเห็นให้

 ครบถ้วน

   ๔) ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จะต้องเปิดช่องทาง

 ในการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยต้องมีช่องทางการ

 ส่ือสารอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ท้ังน้ี ควรเป็นช่องทางการส่ือสารเช่นเดียวกับการแจ้งให้

 ผู้มีส่วนได้เสียทราบกำาหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

   ๕) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ สรุปความคิดเห็นของประชาชน

 และผู้มีส่วนได้เสียพร้อมท้ังความเห็นและคำาช้ีแจงท่ีได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น

 เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป
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  ท้ังน้ี ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดทำารายงานฯ

 จะต้องจัดวางเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สำานักงานทรัพยากร

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ว่าการอำาเภอ ที่ทำาการขององค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สำานักงานสาธารณสุข

 อำาเภอ และสถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ 

 หรือจุดท่ีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้โดยง่าย เพ่ือให้ประชาชน

 เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

  สรุปกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกรณีโครงการที่ต้องทำารายงานการ

 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการ กิจการหรือการดำาเนินการที่อาจมี

 ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 

 ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ดังภาพ
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ร�ยง�น
จำ�นวนครั้ง
(อย่�งน้อย)

ก�รรับฟัง
คว�มคิดเห็น วัตถุประสงค์

IEE

EIA

๑ ครั้ง

๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ 
ในระหว่าง
จัดทำารายงาน

ครั้งที่ ๑ 
การรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่าง
ข้อเสนโครงการ 
รายละเอียด
โครงการ 
ขอบเขตการ
ศึกษา และการ
ประเมินทาง
เลือกโครงการ

- เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน  
 ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นในประเด็นที่เป็นข้อห่วง 
 กังวล 
- นำาผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นระบุไว้ใน
 รายงานฯ รวมทั้งนำามาประกอบการพิจารณา
 กำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่
 เก่ียวข้อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดข้ึน
 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
 ทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการ
 ประเมินทางเลือกโครงการ
-  เพื่อนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
 ความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการ  
 จัดทำารายงานฯ ให้ครบถ้วน

 หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในกรณีโครงการที่ต้องทำา

รายงาน IEE EIA และ EHIA ได้มีการกำาหนดเกณฑ์ขั้นต่ำาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้อง

ได้ปฏิบัติ โดยจะต้องยึดหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด โดยในการจัดกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต้องดำาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ สรุปแนวทางการจัดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ทั้งในกรณีโครงการที่ต้องทำารายงาน IEE EIA และ EHIA ดังนี้

ตารางสรุปแนวทางการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ร�ยง�น
จำ�นวนครั้ง
(อย่�งน้อย)

ก�รรับฟัง
คว�มคิดเห็น วัตถุประสงค์

EHIA ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ 
จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น
เพื่อกำาหนด
ขอบเขตและ
แนวทางการ
ประเมินผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ ๒ 
การจัดรับฟัง
ความคิดเห็น
ในขั้นตอนการ
ประเมินและ
จัดทำารายงานฯ  

ครั้งที่ ๒ 
การรับฟัง
ความคิดเห็น
ต่อการจัดทำา
ร่างรายงาน
และมาตรการ
ป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่
 เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิด
 ขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรง
 และทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการ 
 ประเมินทางเลือก 
- เพื่อนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
 ความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการ
 จัดทำารายงานฯ ให้ครบถ้วน

- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความ
 คิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลัก
 อย่างรอบด้าน

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และ
 มาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
 ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้นำามาปรับปรุง
 รายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้
 เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
  

178

ร�ยง�น
จำ�นวนครั้ง
(อย่�งน้อย)

ก�รรับฟัง
คว�มคิดเห็น วัตถุประสงค์

ครั้งที่ ๓ 
จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น
เพื่อทบทวน
ร่างรายงานฯ 
และมาตรการฯ 

- เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
 เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
 ครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ 
- เพื่อนำาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
 เพิ่มเติม ต่อร่างรายงานฯ ดังกล่าว 
- นำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟัง
 ความคิดเห็นให้นำามาปรับปรุงร่างรายงานฯ และ
 มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึงของ
 รายงานฯ

หมายเหตุ: ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ จะต้องเข้าพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการก่อน
การรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process)

เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน
 วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้๖

 ๑) การสำารวจความคิดเห็น
  ๑.๑ การสัมภาษณ์รายบุคคล
  ๑.๒ การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
  ๑.๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
  ๑.๔ การสนทนากลุ่มย่อย
 ๒) การประชุมหารือ
  ๒.๑ การประชาพิจารณ์
  ๒.๒ การอภิปรายสาธารณะ
  ๒.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
  ๒.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  ๒.๕ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย  
๖ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
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 ๓) วิธีการอื่นที่สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีกำาหนด

 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่างๆ ซึ่งรายละเอียดวิธีการดำาเนินงาน สถานการณ์ที่ควรนำามาใช้และเงื่อนไข
สำาคัญท่ีทำาให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างแนวทาง
การประยุกต์ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการในภาพรวมของมูลนิธิ
ปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดตาม
ภาคผนวก

การนำาเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ควรให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมโดยจะต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมประเด็น
ข้อคิดเห็นและความเป็นห่วงใยของประชาชน นำามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
พิจารณาว่าโครงการจะสามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเป็นห่วงได้อย่างไร
พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ในการนำาเสนอข้อมูล ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดทำา
รายงานฯ จะต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยที่สุด ดังนี้
 ๑. ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา โดยเน้นพ้ืนท่ีอ่อนไหว เช่น ศาสนสถาน โรงเรียน สถานท่ี
ราชการ อุทยานแห่งชาติ ค่ายทหาร สถานฑูต รวมถึงชุมชนตามทิศทางลม ชุมชนที่เก็บ
ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนจุดที่มีมลพิษสูงสุด เป็นต้น
 ๒. การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย และการแบ่งกลุ่มชุมชนตามพื้นที่ศึกษา
 ๓. การกำาหนดจำานวนตัวอย่างในแต่ละชุมชนตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ โดย
ให้แสดงสูตรหรือวิธีการคำานวณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และ
ให้อธิบายวิธีการคัดเลือกจำานวนตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยประชากรมีโอกาสใน
การได้เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีอคติ
 ๔. การสำารวจความคิดเห็น ควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้างของครัวเรือน (กรณีเป็นผู้นำาชุมชน ให้มีข้อมูลโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน) และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานฯ จะต้องนำาเสนอข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ได้ดำาเนินการมาทั้งหมด รวมทั้งแผนการดำาเนินงานในอนาคต เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดำาเนินงาน เช่น 
เทคนิค วิธีการ วัน เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม เป็นต้น ให้เสนอไว้ในภาคผนวกของรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ภ�คผนวก
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เทคนิค

(๑)
ก�รริเร่ิม
โครงก�ร

(๒)
ก�ร

ออกแบบ
โครงก�ร

(๓)
ก�ร

ว�งแผน
โครงก�ร

(๔)
ก�ร

ควบคุม
ติดต�ม
ผล

(๕)
ก�ร

ประเมิน
และ

ตรวจ
สอบ

โครงก�ร

(๖)
ก�ร

ตัดสินใจ
เก่ียวกับ
อน�คต
ของ

โครงก�ร

ขั้นตอน

• เวทีสาธารณะ 

• สายด่วนสายตรง

• การสำารวจ
 ความคิดเห็น

• คณะที่ปรึกษา

• การพบปะแบบ
 ไม่เป็นทางการ

• คณะทำางานเพื่อ  
 แลกเปลี่ยนข้อมูล

• การสัมภาษณ์
 รายบุคคล

• การสนทนา
 กลุ่มย่อย

• การแสดงความ
 คิดเห็นผ่านเว็ปไซต์

• การประชุม
 เชิงปฏิบัติการ

• 

• • 

• • • • 

• 

• 

• 

• • • 

• • • • 

• • • • 

• 

• 

• 

• • • • • • 

• 

• • • 

• • • 

• 

ภาคผนวก 
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการในภาพรวม
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เทคนิค

(๑)
ก�รริเร่ิม
โครงก�ร

(๒)
ก�ร

ออกแบบ
โครงก�ร

(๓)
ก�ร

ว�งแผน
โครงก�ร

(๔)
ก�ร

ควบคุม
ติดต�ม
ผล

(๕)
ก�ร

ประเมิน
และ

ตรวจ
สอบ

โครงก�ร

(๖)
ก�ร

ตัดสินใจ
เก่ียวกับ
อน�คต
ของ

โครงก�ร

ขั้นตอน

• เอกสารข้อเท็จจริง

• จดหมายข่าว

• รายงานการศึกษา

• วีดิทัศน์

• การแถลงข่าว

• เวทีนำาเสนอข้อมูล

• หอกระจาย
 ข่าวชุมชน
• ทัศนศึกษา/
 เยี่ยมชมโครงการ

• การจัดตั้งศูนย์  
 ข้อมูลข่าวสาร

• การสื่อสารผ่าน
 วิทยุกระจายเสียง

• การจัดสัมมนา
 ทางวิชาการให้แก่ 
 สื่อมวลชน

• การปรึกษาหารือ  
 อย่างเป็นทางการ 
 (ประชาพิจารณ์)

• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • 

• • 

• • • • 

• • • 

• 

• 

• • • • 

• • • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • • 
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เทคนิค

(๑)
ก�รริเร่ิม
โครงก�ร

(๒)
ก�ร

ออกแบบ
โครงก�ร

(๓)
ก�ร

ว�งแผน
โครงก�ร

(๔)
ก�ร

ควบคุม
ติดต�ม
ผล

(๕)
ก�ร

ประเมิน
และ

ตรวจ
สอบ

โครงก�ร

(๖)
ก�ร

ตัดสินใจ
เก่ียวกับ
อน�คต
ของ

โครงก�ร

ขั้นตอน

• การนำาเสนอ 

• การช้ีแจงประชาชน 
 ในการประชุมของ 
 ราชการ

• • • • • • 

• • • • • • 

ที่มา: ปรับปรุงมาจากคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนของมูลนิธิปริญญาโทนักบริหาร
รัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๖
หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ (๖) การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ในกรณีสำาหรับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการขนาดใหญ่  

บรรณานุกรม
มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คู่มือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน, ๒๕๔๖
พันธมิตรการพัฒนาลุ่มน้ำาโขงเพื่อสิ่งแวดล้อม, แนวปฏิบัติระดับภูมิภาค สำาหรับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐
ศูนย์บริการประชาชน สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี, คู่มือการปฎิบัติงานตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ, ๒๕๔๘
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๙
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เทคนิค
วิธีการและการนำาไปสู่การปฏิบัติ, ๒๕๖๐
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ก�รกำ�หนดประเภทและขน�ดโครงก�รของ
หน่วยง�นของรัฐที่ต้องเสนอร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ต�มมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่�อนุรักษ์เพิ่มเติม
(๑๓ กันย�ยน ๒๕๓๗) และกลไกก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รวิเคร�ะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงก�รต่�งๆ ต�มมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษ�ยน ๒๕๕๔

 ๑) โครงการท่ีต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (environmental

impact assessment)

  ๑.๑) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำาหรืออ่างเก็บน้ำาที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป

  ๑.๒) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำาประเภทเข่ือนเก็บกักน้ำามีอ่างเก็บน้ำา และ

ประเภทฝายน้ำาล้นไม่มีอ่างเก็บน้ำา ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป 

  ๑.๓) โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ก่อสร้างจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ในข่ายต้อง

เสนอรายงานตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ให้เสนอรวมไปกับรายงานของโรงไฟฟ้านั้น

  ๑.๔) โครงการสำารวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนตามกฎหมาย

ว่าด้วยปิโตรเลียม

  ๑.๕) โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจำาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 ๒) โครงการท่ีต้องจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (initial environmental

examination)

  ๒.๑)  โครงการเข่ือนเก็บกักน้ำาหรืออ่างเก็บน้ำาท่ีมีพ้ืนท่ีโครงการอยู่ในพ้ืนท่ี

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ ๕๐ ไร่แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ไร่

  ๒.๒)  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำามีอ่างเก็บน้ำา และ

ประเภทฝายน้ำาล้นไม่มีอ่างเก็บน้ำา ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 

๑๐ เมกะวัตต์

  ๒.๓) โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือขยายแรงดันไฟฟ้าเฉพาะกรณี

ท่ีมีการขยายพ้ืนท่ีรัศมีความปลดภัยของแนวสายส่ง (right of way) ท่ีผ่านพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม
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  ๒.๔) โครงการก่อสร้างหรือขยายถนน และโครงการก่อสร้างคันทางใหม่

เพิ่มจากคันทางเดิมที่มีอยู่แล้ว ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม

  ๒.๕) โครงการก่อสร้างท่อลำาลียงต่าง ๆ  หรือระบบชลประทานที่ผ่านพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ ๕ กิโลเมตรขึ้นไป

  ๒.๖) โครงการสำารวจแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

  ๒.๗) โครงการทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เฉพาะกรณีการขอต่อ

อายุประทานบัตร

  ๒.๘) โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจำาพวกที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 ๓) โครงการท่ีต้องจัดทำารายการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม (environmental checklist)

พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

 โครงการทุกชนิดที่ไม่เข้าข่ายประเภท และขนาดโครงการที่ต้องจัดทำารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้จัดทำารายการ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ๔) กลไกการดำาเนินด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ดังนี้

  ๔.๑) โครงการท่ีต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ

โครงการที่ต้องจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  ๔.๒) โครงการที่ต้องจัดทำารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  ๔.๓) การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นให้นำาแนวทางการจัดทำารายการตามเอกสารท้ายประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำาหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
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ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาใช้

โดยอนุโลม

  ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำาหนด

ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ที่ได้รับความเห็นชอบและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเสนอต่อสำานักนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
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ก�รติดต�มตรวจสอบก�รปฏิบัติ
ต�มม�ตร�ก�รฯ ที่กำ�หนดไว้

ในร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รที่กำ�หนดไว้ใน
ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำ�เนินก�ร หรือผู้ขออนุญ�ตจะต้อง

จัดทำ�เมื่อได้รับอนุญ�ตให้ดำ�เนินโครงก�รหรือกิจก�รแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑

 โดยท่ีเป็นการสมควร กำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงผู้ดำาเนินการ หรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดทำาเม่ือได้รับอนุญาตให้ดำาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว เพ่ือใช้ในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้
 “โครงการหรือกิจการ” หมายความว่า โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใดของรัฐ
หรือท่ีรัฐจะอนุญาตซ่ึงต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีกำาหนดไว้ใน
ประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 “รายงานแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการหรือกิจการ” หมายความว่า รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เทคโนโลยี มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการ
เปล่ียนตัวผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการให้แตกต่างไปจากท่ีคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
ได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว แต่ไม่รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการหรือกิจการโดย
ไม่มีการแก้ไขรายละเอียดอย่างอื่น
 “รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ” หมายความว่า รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ ที่ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการ
แทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซ่ึงรับผิดชอบโครงการหรือกิจการท่ีได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการแล้ว
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 “การอนุญาตให้ดำาเนินโครงการหรือกิจการ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อำานาจตามกฎหมาย หัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซ่ึงรับผิดชอบโครงการ
หรือกิจการ หรือการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำาเนินโครงการหรือกิจการระบุวันท่ีไว้ในหนังสือ
อนุญาตให้ผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต ดำาเนินการก่อสร้าง ประกอบกิจการโครงการหรือกิจการ
ที่ต้องมีการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือวันที่หัวหน้า หรือผู้รักษา
การแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้ดำาเนินโครงการหรือกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงวันที่ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการด้วย
 “คณะกรรมการผู้ชำานาญการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ทำาหน้าท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ท้ังท่ีเป็นการท่ัวไป และในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเป็นการเฉพาะ ได้แก่ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัด
ต่างๆ หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 “มาตรการ” หมายความว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ/
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ่ง หรือทุกด้านตามที่
คณะกรรมการผู้ชำานาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ หรือให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
 “บุคคลที่ ๓ (Third Party)” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
คำาปรึกษาเก่ียวกับด้านส่ิงแวดล้อม หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือเป็น
ผู้ข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาบันการศึกษา
ท่ีมีการเรียนการสอนทางด้านส่ิงแวดล้อม และมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต
หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการในการดำาเนินโครงการหรือกิจการ
ที่มีการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการหรือกิจการ
 ข้อ ๒ ให้ผู้ดำาเนินการ หรือผู้ขออนุญาต หัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐซ่ึงรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร
พร้อมกับข้อมูลท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีบันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบท่ีสำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำาหนด ต่อหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้
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 (๑) หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำาเนินโครงการหรือกิจการ
อันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำานักงานของ
หน่วยงานของรัฐหรือ
 (๒) สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สำาหรับโครงการ
หรือกิจการของหน่วยงานของรัฐ โครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชนตาม
กฎหมายไม่ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามท้ังน้ี เฉพาะกรณี โครงการ
หรือกิจการที่ไม่มีหน่วยงานซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมาย
 ข้อ ๓ ความถี่ และข้อยกเว้นในการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตาม
ข้อ ๒ ให้เป็นไปดังนี้
 (๑) ในกรณีคณะกรรมการผู้ชำานาญการกำาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการ
ไว้ปีละ ๑ ครั้ง ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม
ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
 (๒) ในกรณีคณะกรรมการผู้ชำานาญการกำาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการ
ไว้ ๒ คร้ังต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
 (๓) ในกรณีคณะกรรมการผู้ชำานาญการไม่ได้กำาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
มาตรการเอาไว้ ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตาม (๒)
 (๔) ในกรณีโครงการหรือกิจการเร่ิมต้นดำาเนินการในช่วงระยะก่อสร้าง หรือช่วงระยะ
ดำาเนินการ หรือช่วงเวลาตามท่ีกำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ/หรือ
รายงานแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการหรือกิจการซ่ึงเป็นช่วงเวลาคาบเก่ียวท่ีจะต้องเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ให้ดำาเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๑) กรณีมาตรการระบุช่วงเวลาในการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้
อย่างชัดเจน ให้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่มาตรการกำาหนด และหากพบว่ามี
พารามิเตอร์ใด ซึ่งกำาหนดให้ต้องตรวจวิเคราะห์มีค่าเกินค่าที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการหรือกิจการ และ/หรือเกิน
ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ตามที่กำาหนดไว้ใน (๑) 
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 191

   ๔.๒) กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามข้อ ๔.๑) ไม่มีพารามิเตอร์ใด
เกินค่าที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ/หรือรายงานแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ และ/หรือไม่มีพารามิเตอร์ใดเกินค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้เล่ือนการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการครั้งนั้นออกไปและเสนอผลการตรวจวัด
ท่ีได้รวมไว้ในรายงานท่ีจะนำาเสนอในรอบถัดไป ตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยให้แยกส่วน
ให้ชัดเจนพร้อมกับให้ระบุเหตุผลของการดำาเนินการดังกล่าวประกอบไว้ในรายงานด้วย
   ๔.๓) กรณีในมาตรการไม่ได้ระบุช่วงเวลาการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ไว้อย่างชัดเจนให้เล่ือนการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการคร้ังน้ันออกไปและนำาไป
รวมไว้ในรายงานที่จะนำาเสนอในรอบถัดไปตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยให้แยกส่วน
ให้ชัดเจนพร้อมกับให้ระบุเหตุผลของการดำาเนินการดังกล่าวประกอบไว้ในรายงานด้วย
 (๕) ในกรณีไม่สามารถเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการได้ภายในระยะเวลา
ที่กำาหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ภายใน
วันสุดท้ายของรอบที่ครบกำาหนดเสนอรายงานแต่ละครั้ง พร้อมกับให้ระบุเหตุผลความจำาเป็น
ที่ไม่สามารถเสนอรายงานได้ภายในกำาหนดซึ่งเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการจัดทำา
รายงานโดยให้ถือว่าเป็นคำาร้องขอขยายระยะเวลาในการเสนอรายงานและให้หน่วยงานของ
รัฐตามข้อ ๒ ขยายระยะเวลาในการเสนอรายงานดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวมีระยะเวลา ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ประทับตราลงรับหนังสือไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 ข้อ ๔ ให้ผู้ดำาเนินการ หรือผู้ขออนุญาต หัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ ๕ ตามขั้นตอน ดังนี้
 (๑) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิคส์ท่ีบันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบท่ีสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกำาหนด ในจำานวนที่เพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) 
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
 (๒) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ของ
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีกำาหนดระยะเวลาในการ
เสนอรายงานสำาหรับแต่ละประเภทโครงการ ดังนี้
  ๒.๑) โครงการประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำามันและ
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พลังงาน ภายในเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของปีถัดไป แล้วแต่กรณี
  ๒.๒) โครงการประเภทคมนาคม เหมืองแร่และสำารวจผลิตปิโตรเลียม ภายใน
เดือนสิงหาคมและเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป แล้วแต่กรณี
  ๒.๓) โครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย และพัฒนาแหล่งน้ำาและ
เกษตรกรรม ภายในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของปีถัดไป แล้วแต่กรณี
 (๓) กรณีเจ้าของโครงการหรือกิจการมอบหมายให้บริษัทท่ีปรึกษาเป็นผู้เสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ให้แสดงหนังสือมอบอำานาจประกอบการเสนอรายงานด้วย
 ข้อ ๕ การจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำาหนด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการ
หรือกิจการมีศักยภาพเพียงพอก็สามารถที่จะจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของ
ตนได้เองแต่การวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพส่ิงแวดล้อมจะต้องให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ
ทางราชการซ่ึงไม่ใช่ของหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีอำานาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือเป็นห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ หรือจากองค์กร/
สถาบันอันเป็นที่ยอมรับในการรับรองและประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากล
ดำาเนินการตรวจวิเคราะห์ หรือจะว่าจ้างบุคคลที่ ๓ (Third Party) ให้เป็นผู้ดำาเนินการจัดทำา
รายงานแทนก็ได้ 
 (๒) รูปแบบของหน้าปกรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการจะต้องประกอบไปด้วย 
ชื่อและเจ้าของโครงการหรือกิจการ สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ผู้จัดทำารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ เดือนที่จัดทำารายงาน ปี พ.ศ. และ
หนังสือรับรองการจัดทำารายงานรวมทั้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำา ตามแบบ ตต.๑
 (๓) รูปแบบและลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการจะต้องประกอบไป
ด้วย รายละเอียดของที่ตั้งโครงการโดยสังเขป (แผนที่ และภาพ (สี) ประกอบ) การดำาเนินการ
โดยท่ัวไปโดยให้ระบุสถานภาพปัจจุบันให้ชัดเจน และให้เปรียบเทียบผลการดำาเนินการจริงกับ
ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การใช้พ้ืนท่ี (การใช้ประโยชน์ในท่ีดินโครงการ) ความเป็นมา
ของการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการหรือกิจการและครั้งที่คณะกรรมการผู้ชำานาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
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แห่งชาติให้ความเห็นชอบ หรือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และแผนการดำาเนินการตาม
มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ ตามแบบ ตต.๒
 (๔) รูปแบบและลักษณะของการจัดทำา รวมทั้งการอธิบายเกี่ยวกับรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการจะต้องเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ตามแบบ ตต.๓ พร้อมกับตัวอย่างการ
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม
เฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออก
จากปล่อง การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้ง การตรวจวัดคุณภาพน้ำาผิวดิน การตรวจวัดคุณภาพน้ำาใต้ดิน การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำาทะเล การตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถาน
ประกอบการการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ การตรวจวัดค่า
ความร้อนภายในสถานประกอบการ รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำาปี และรายงานการ
สรุปสถิติอุบัติเหตุ ตามแบบ ตต.๔ ถึงแบบ ตต.๑๙
  (๕) รูปแบบและลักษณะของการจัดทำา รวมทั้งการอธิบายเกี่ยวกับสรุปผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ คือ ๑) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยให้แสดงมาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ มาตรการที่ปฏิบัติได้
แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และมาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมกับให้แสดงเหตุผลประกอบ 
และแนวทางหรือแผนการดำาเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว ๒) สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีแนวโน้มจะไม่เป็นไปตามค่าที่กำาหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการหรือกิจการ และ/หรือ
ค่ามาตรฐาน หรือมีค่าไม่เป็นตามค่าที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และ/หรือรายงานแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการหรือกิจการ และ/หรือค่ามาตรฐานหรือไม่ อย่างไร
หากไม่เป็นไปตามค่าที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
รายงานแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการหรือกิจการ และ/หรือค่ามาตรฐาน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ
และกำาหนดแนวทางแก้ไข ท้ังน้ี ให้แสดงผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในรูปแบบตารางและกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี และ
๓) สรุปประเด็นมาตรการท่ีได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการปฏิบัติตาม
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มาตรการท่ีผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการ

ดังกล่าวไม่มีความจำาเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยเสนอแนะมาตรการเพ่ิมเติม และมีข้อมูลต่างๆ

สนับสนุนอย่างเพียงพอ ท้ังน้ี หากผู้ดำาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการหรือกิจการต้องการปรับเปล่ียนมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม หรือวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง

ต้องเสนอรายละเอียดการเปล่ียนแปลงและประเมินผลกระทบเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงานท่ีมีอำานาจหน้าท่ี

ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต แล้วแต่กรณีเพ่ือให้ความเห็นชอบกับมาตรการท่ีจะเปล่ียนแปลง

ก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการปฏิบัติดังกล่าวได้

  (๖) รูปแบบและลักษณะของการจัดทำาภาคผนวก จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ี

ประกอบไว้ในรายงานด้วย ได้แก่ สำาเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการหรือกิจการพร้อม

มาตรการแนบท้ายที่กำาหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการหรือกิจการต้องยึดถือปฏิบัติ สำาเนา

หนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ หรือมาตรการ (ถ้ามี) 

แผนภาพ หรือภาพถ่าย (สี) ที่เป็นปัจจุบัน ประกอบคำาบรรยายในแต่ละมาตรการที่ดำาเนินการ 

หรือเอกสารเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการ ภาพถ่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่าง

เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำาเนาหนังสืออนุญาต หรือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์เอกชน สำาเนาผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำาเนิน

โครงการหรือกิจการ (ถ้ามี)และสำาเนาเอกสารอ้างอิงอื่นๆ

  ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกรณีโครงการหรือ

กิจการต้ังอยู่ในจังหวัดน้ันๆ และกรณีโครงการหรือกิจการท่ีต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ

ที่มีพ้ืนที่โครงการหรือกิจการคาบเก่ียวกันมากกว่าหนึ่งจังหวัดขึ้นไปให้เสนอรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการกับสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังโครงการ

ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปล่ียนแปลง

โครงการหรือกิจการ
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 (๒) สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีที่โครงการ
หรือกิจการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 สำาหรับกรณีโครงการหรือกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐซ่ึงมี
อำานาจอนุญาตตามกฎหมายมากกว่า ๑ แห่ง ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการเป็นผู้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ และ/หรือในกรณีโครงการ
หรือกิจการใดประกอบไปด้วยกิจการหลายประเภท และแต่ละประเภทเข้าข่ายเป็นโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่ิงแวดล้อมเพ่ือประกอบ
การขออนุญาต ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการหลักเป็นผู้เสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
 สำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือในกรณี
ที่เป็นโครงการหรือกิจการท่ีหน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชนตามกฎหมายไม่ว่าจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตาม เฉพาะกรณีโครงการหรือกิจการท่ีไม่มีหน่วยงาน
ซ่ึงมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมาย ให้แต่ละหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ
เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 กรณีการส่ังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตสำาหรับโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) นำารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการไปกำาหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑/๓ 
วรรคสอง
 ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) รวบรวมรายชื่อผู้ร้องขอขยายระยะเวลาในการ
เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ และรายชื่อผู้ไม่นำาส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการพร้อมระบุสาเหตุ (ถ้ามี) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำาหนดรอบการจัดส่งรายงาน
ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นข้อมูลเสนอให้
เปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๑๐๑/๒ และมาตรา ๑๑๐/๒ วรรคสอง
 ข้อ ๗ ให้สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นำารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำาเนินโครงการหรือ
กิจการ และพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของตนไม่ว่าสำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสำานักงาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดำาเนินการเพื่อพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๐ วรรคห้าหรือไม่ก็ตาม และให้
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำาผลของรายงานการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงาน
แก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการหรือกิจการ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการดำาเนิน
โครงการหรือกิจการ และพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ
ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) อาจมีความเห็น ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบ
การพิจารณาของสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกับรายงานท่ีได้รวบรวมส่งไปน้ันด้วยก็ได้
 ให้สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) กรณีที่โครงการหรือกิจการตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของตน ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน สำาหรับกรณีโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีโครงการหรือกิจการคาบเก่ียวกันมากกว่าหน่ึงจังหวัดข้ึนไป ให้สำานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังสำานักงานของโครงการหรือกิจการเป็นผู้จัดส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ หรือตามท่ีสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดใน
แต่ละจังหวัดจะตกลงกันแล้วแต่กรณี
 ข้อ ๘ ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวม
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) และสำานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวใน
ภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง และนำาความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ถ้ามี) ไปใช้ประโยชน์ใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการส่ังอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑/๓ ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดำาเนินการ ดังนี้
 (๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) สำาหรับโครงการหรือกิจการที่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
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น้ันๆ เพ่ือบังคับให้ผู้ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำาหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการส่ังอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง
และให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) แจ้งผลการดำาเนินการให้สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
 (๒) เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำาหรับกรณี โครงการหรือกิจการ
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือในกรณีท่ีเป็นโครงการหรือกิจการท่ี
หน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชนตามกฎหมาย ไม่ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
หรือไม่ก็ตาม
 ข้อ ๙ ให้บรรดาเงื่อนไขการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
คณะกรรมการผู้ชำานาญการกำาหนดไว้ในคำาสั่งให้ความเห็นชอบกับรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำาเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ หากระยะเวลาในการเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อหน่วยงาน
ของรัฐแตกต่างจากที่กำาหนดไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้
 ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
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เอกส�รท้�ยประก�ศ
แบบ ตต. ๑

หนังสือรับรองการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ…………………………...........……………..

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

 หนังสือรับรองฉบับนี้  ขอรับรองว่า ..........................................................................
เป็นผู้จัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ........................................................
ตั้งอยู่เลขที่...........................ถนน.......................................แขวง/ตำาบล....................................
เขต/อำาเภอ..........................จังหวัด............................ของ.............................ฉบับประจำาเดือน 
  ( )   มกราคม- มิถุนายน  พ.ศ. ......................... 
  ( )   กรกฎาคม-ธันวาคม  พ.ศ. .........................
  ( )   อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................

  โดยมีคณะผู้จัดทำารายงาน ดังต่อไปนี้

 ผู้จัดทำารายงาน  ลายมือชื่อ ตำาแหน่ง
................................................   .............................................. .........................................
................................................   ............................................... .........................................
................................................   ............................................... .........................................

 
  ขอแสดงความนับถือ

  ..............................................
   (..............................................)
            ตำาแหน่ง .............................................. 
    (ประทับตราหน่วยงาน)
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แบบ ตต. ๒

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ....................................................

๑. ชื่อโครงการ ..........................................................................................................................
    ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) .................................................................... 
๒. สถานที่ตั้ง ............................................................................................................................
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ................................................................................................................
๔. สถานที่ติดต่อ.........................................................................................................................
    โทรศัพท์..........................................................โทรสาร..........................................................
    e-mail..................................................................................................................................
๕. จัดทำาโดย..............................................................................................................................
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ..................
...................................................................................................................................................
๗.  โครงการได้นำาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  ครั้งสุดท้ายเมื่อ.........................
...................................................................................................................................................
๘. รายละเอียดโครงการ.............................................................................................................
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ......................................................................................
...................................................................................................................................................
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง................................................................................
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 * การบำาบัดน้ำาเสีย.....................................................................................................
 * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.............................................................................
 * การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย....................................................................... 
 * อื่นๆ.......................................................................................................................
 * เปรียบเทียบรายละเอียดการดำาเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่าง
ไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระบุตามที่กำาหนดไว้ใน
รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบทุกข้อ

ระบุรายละเอียดการปฏิบัติ 
โดยแสดงภาพถ่ายประกอบ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ และ

แนวทางแก้ไข

แบบ ตต. ๓

ตารางที่ ๑  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ........
...................................................................................................................................
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ผลการตรวจวัด (ระบุดัชนีคุณภาพอากาศ)

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป
ช่วงเวลา * 

๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐
๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐
๐๒.๐๐ – ๐๓.๐๐

.

.
๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐
๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐
๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐

ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุด
ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงต่ำาสุด

ค่ามาตรฐาน ๑ ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน ๒๔ ชั่วโมง

แบบ ตต. ๔

ตัวอย่างตารางการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………………
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................…………………….  
 ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือน.……..…พ.ศ……….ถึง เดือน.....……พ.ศ…….…….

ตำาแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด…………......เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) :.....……….……
ตำาแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด..............ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) :......………
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial  No. ) : ……………………….....

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator  Model และ Serial No.) :……………….....……………….
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :....…………
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :……...................................................................................
ความเข้มข้นที่ทำาการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) :……............................................
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) :…….........................................................................

หมายเหตุ :  *เวลารายชั่วโมง  จำานวน ๒๔  ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………………………………………………………………....…………………..
ชื่อผู้บันทึก..................................................ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม…………………………….....…..
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง..................................ชื่อผู้วิเคราะห์...........................
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์...........................................เบอร์โทรศัพท์...........................................
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ว/ด/ป
ความเร็ว
(เมตร/
วินาที)

ความเร็ว
(เมตร/
วินาที)

ความเร็ว
(เมตร/
วินาที)

ความเร็ว
(เมตร/
วินาที)

ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป

เวลา*

แบบ ตต. ๕

ตัวอย่างตารางการรายงานผล
การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind  Rose

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………...………….…
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………..……  
 ระหว่างเดือน.……...............…พ.ศ…….….ถึง เดือน.……...........…....พ.ศ…….….…
 สถานีตรวจวัด....................................................................................................
 ตำาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี..........................................................................

หมายเหตุ :  *เวลารายชั่วโมง  จำานวน ๒๔  ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด.............................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก.................................................................................................................................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.............................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง..................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.........................................
เบอร์โทรศัพท์.............................................................................................................................
ข้อสรุป   ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ...............................................................................
            ความเร็วลมส่วนใหญ่  มีค่าระหว่าง....................................................เมตร/วินาที
แสดงข้อมูล  Wind  Rose ……………………………………………………………………………………………



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 203

ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

เกณฑ์อัตราการระบาย
(กรัม/วินาที) ที่กำาหนด
เป็นเงื่อนไขในรายงาน

การประเมินฯ

อัตราการ
ระบายจริง 

(กรัม/วินาที)

หน่วย ค่ามาตรฐาน(๔)ค่าความเข้มข้น(๑)

%Actual 
O๒(๒)

%O๒ ที่
มาตรฐาน(๓)

แบบ ตต. ๖

ตัวอย่างตารางการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง..............(ชื่อปล่อง)......................
 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………..….…
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………..……  
 ระหว่างเดือน.……...............…พ.ศ…….….ถึง เดือน.……...........…....พ.ศ…….….… 
วันที่ตรวจวัด.................................................................................................................................. 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง....................................................................................................................
ข้อมูลกระบวนการผลิต
 -  อัตราการผลิต.................................................................................................................
ข้อมูลเชื้อเพลิง
 -  ชนิดของเชื้อเพลิง............................................อัตราการใช้เชื้อเพลิง..............................
ข้อมูลลักษณะของปล่อง
 -  ความสูงของปล่อง.....................เมตร   ตำาแหน่งพิกัด  UTM........................................
 -  เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง  ณ  จุดตรวจวัด....................................เมตร
 -  อุณหภูมิภายในปล่อง........องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง........เมตร/วินาที
 -  ร้อยละของออกซิเจน.......................... ร้อยละของความชื้น............................ 

หมายเหตุ (๑)  ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน ๗๖๐  
       มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส
 (๒)  ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด
 (๓)  ค่าความเข้มข้นของมลพิษที่ปรับตามค่ามาตรฐานที่กำาหนด
 (๔)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง..............................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก.......................................................................................................................................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ...................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.......................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์......................เบอร์โทรศัพท์..................
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แบบ ตต. ๗

ตัวอย่างการรายงาน
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………..….…
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………..……  
 ระหว่างเดือน.……...............…พ.ศ…….….ถึง เดือน.……...........…....พ.ศ…….….…

หมายเหตุ : *  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………………………………………………………………...............................
ชื่อผู้บันทึก………………………………………………………………………………………….……….…....................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม………………………………………………………………………………..……..................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง……………………………………………………………...................
ชื่อผู้วิเคราะห์...........................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์................................................
เบอร์โทรศัพท์.................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปี หน่วย
ดัชนีคุณภาพ

อากาศในสถาน
ประกอบการ

ค่ามาตรฐาน*ตำาแหน่ง
ตรวจวัด

ผลการ
ตรวจวัด
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แบบ ตต. ๘

ตัวอย่างการรายงาน
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………..….…
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………..……  
 ระหว่างเดือน.……...............…พ.ศ…….….ถึง เดือน.……...........…....พ.ศ…….….…

หมายเหตุ : *  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………………………………………………………………...............................
ชื่อผู้บันทึก………………………………………………………………………………………….……….…....................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม………………………………………………………………………………..……..................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง……………………………………………………………...................
ชื่อผู้วิเคราะห์...........................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์................................................
เบอร์โทรศัพท์.................................................................................................................................

ตำาแหน่งตรวจวัด

มาตรฐาน *

ผลการตรวจวัด
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แบบ ตต. ๙

ตัวอย่างการรายงานผล

การตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้ง
 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………...………….…
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………..……  
 ระหว่างเดือน.……...............…พ.ศ…….….ถึง เดือน.……...........…....พ.ศ…….….…
 สถานีตรวจวัด....................................................................................................
 ตำาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี..........................................................................

ผลการตรวจวัด(๑)

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป

ดัชนี
คุณภาพ
น้ำาทิ้ง

ค่า
สูงสุด/

ค่า
ต่ำาสุด

เกณฑ์
กำาหนดใน

รายงานฯ(๓)
ค่า

มาตรฐาน(๒)หน่วย

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการ
      ตรวจวัดที่ใช้
 (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
 (๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำาหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมิน
      ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง..............................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก.......................................................................................................................................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ...................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.......................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์......................เบอร์โทรศัพท์..................



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 207

แบบ ตต. ๑๐

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำาผิวดิน

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………...………….…
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………..……  
 ระหว่างเดือน.……...............…พ.ศ…….….ถึง เดือน.……...........…....พ.ศ…….….…
 สถานีตรวจวัด....................................................................................................
 ตำาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี..........................................................................

ผลการตรวจวัด(๑)

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป

สถานีตรวจวัด
และตำาแหน่ง
พิกัด UTM

ค่า
สูงสุด/

ค่า
ต่ำาสุด

ค่า
มาตรฐาน(๒)หน่วยดัชนี          

หมายเหตุ (๑) ในกรณีี  Not-Detectable  ให้ระบุค่า  Detection  Limit  ของวิธีการ
      ตรวจวัดที่ใช้
 (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับ
      ประเภทของแหล่งน้ำาผิวดิน
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง..............................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก.......................................................................................................................................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ...................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.......................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์......................เบอร์โทรศัพท์..................
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สถานี/
ตำาแหน่ง
ตรวจวัด

และ
ตำาแหน่ง

พิกัด UTM

แบบ ตต. ๑๑

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำาใต้ดิน

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………...………….…
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………..……  
 ระหว่างเดือน.……...............…พ.ศ…….….ถึง เดือน.……...........…....พ.ศ…….….…

ผลการตรวจวัด(๑)

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป

ค่า
สูงสุด/

ค่า
ต่ำาสุด

ค่า
มาตรฐาน(๒)

หน่วย

ดัชนี          
คุณภาพ

น้ำา
ใต้ดิน

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง..............................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก.......................................................................................................................................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ...................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.......................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์......................เบอร์โทรศัพท์..................
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แบบ ตต. ๑๒

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำาทะเล

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………...………….…
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………..……  
 ระหว่างเดือน.……...............…พ.ศ…….….ถึง เดือน.……...........…....พ.ศ…….….…

ผลการตรวจวัด(๑)

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป

สถานี/
ตำาแหน่ง
ตรวจวัด

และ
ตำาแหน่ง

พิกัด UTM

ค่า
สูงสุด/

ค่า
ต่ำาสุด

ค่า
มาตรฐาน(๒)

หน่วยดัชนี         

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน  
ระดับความลึกจากผิวน้ำาทะเล ณ. จุดเก็บตัวอย่าง...........................................................................
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง..............................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก.......................................................................................................................................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ...................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.......................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์......................เบอร์โทรศัพท์..................
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แบบ ตต. ๑๓

ตัวอย่างการรายงาน
ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน

 ชื่อโครงการ.................................................................................................................... 
 ตั้งอยู่ที่...........................................................................................................................
 ครั้งที่.............ประจำาปี พ.ศ.............วันที่...........เดือน.............................พ.ศ................
 สถานที่เก็บตัวอย่าง ๑...................................................................................................
  ๒...................................................................................................

ชนิดแพลงก์ตอน

  ดิวิชัน............................
       ชั้น............................
          วงศ์............................

  ไฟลัม............................
       ชั้น............................
          วงศ์............................

  ชนิดแพลงก์ตอนพืช
  ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์
  ชนิดแพลงก์ตอนรวม
  ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
  ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
  ปริมาณแพลงก์ตอนรวม
  ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช
  ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์
  ดัชนีความสม่ำาเสมอแพลงก์ตอนพืช
  ดัชนีความสม่ำาเสมอแพลงก์ตอนสัตว์

  แพลงก์ตอนพืช

  แพลงก์ตอนสัตว์

ปริมาณแพลงก์ตอน(หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)
สถานี ๑ สถานี ๒ สถานี ๓ สถานี ๔ สถานี ๕
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ปริมาณสัตว์หน้าดิน

  ไฟลัม............................
       ชั้น............................
           วงศ์............................

  ดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน

  ชนิดสัตว์หน้าดิน

  ปริมาณสัตว์หน้าดิน

ปริมาณสัตว์หน้าดิน

จำานวนชนิดแพลงก์ตอน............/สัตว์หน้าดิน สถานีที่........................

ปริมาณแพลงก์ตอน............/สัตว์หน้าดิน สถานีที่........................

สถานี ๑ สถานี ๒ สถานี ๓ สถานี ๔ สถานี ๕
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ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอน............/สัตว์หน้าดิน สถานีที่.......................
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ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))

วัน / เดือน / ปีวัน / เดือน / ปี
Time

๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐
๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐

.

.

.
 ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐
 ๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐

Leq<๒๔>(๑)

Ldn
Lmax(๒)

ค่ามาตรฐาน ๒๔ ชั่วโมง
ค่ามาตรฐานสูงสุด

แบบ ตต. ๑๔

ตัวอย่างตารางการรายงานผล
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………………
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................…………………….  
 ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือน.……..…พ.ศ……….ถึง เดือน.....……พ.ศ…….…….

ตำาแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : …...........................................................................………......
ตำาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : .........................................................................................................
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial  No.) : …………….………….........................
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ………………………...............

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : …………….....…….......………….
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM  Reading dB (A) และ  SLM 
Adjust dB  (A)) : .…................…........................................................................................................................
วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : ….......เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)  : …….…

หมายเหตุ (๑) ค่าเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง
 (๒) ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา  ๒๔  ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………………………………………………………………....…………………..
ชื่อผู้บันทึก..................................................ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม…………………………….....…..
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง..................................ชื่อผู้วิเคราะห์...........................
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์...........................................เบอร์โทรศัพท์...........................................
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ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))

วัน / เดือน / ปีวัน / เดือน / ปี
Time

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐

.

.

.
 ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐

๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐
๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐

.

.

.
 ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐
 ๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐

Leq<๘>(๑)

Ldn
Lmax(๒)

ค่ามาตรฐาน ๘ ชั่วโมง
ค่ามาตรฐานสูงสุด

แบบ ตต. ๑๕

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………………
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................………………….….  
 ช่วงเวลาระหว่างเดือน.……......…พ.ศ…….....….ถึง เดือน........……พ.ศ……..........

ตำาแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : …...........................................................................………......
ตำาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : .........................................................................................................
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM  Model และ Serial  No.) : ……………………….........................

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ………………………...............
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : …………….....…….......….……….
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM  Reading dB (A) และ SLM 
Adjust dB  (A)) : .…................…........................................................................................................................
วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : ….......เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)  : …….…

หมายเหตุ (๑) ค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง
 (๒) ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา ๘ ชั่วโมง
 ในกรณีเงี่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำาหนดให้จัดทำา  
              Noise Contour โครงการต้องแสดงผลพร้อมคำาอธิบาย
ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………………………………………………………………....…………………..
ชื่อผู้บันทึก..................................................ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม…………………………….....…..
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง..................................ชื่อผู้วิเคราะห์...........................
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์...........................................เบอร์โทรศัพท์...........................................
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แบบ ตต. ๑๖

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………………
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................…………………….  
 ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือน.……..…พ.ศ……….ถึง เดือน.....……พ.ศ…….…….

หมายเหตุ (๑) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดำาเนินงานในบริเวณ
   ตำาแหน่งตรวจวัด เช่น งานซ่อมแซมเครื่องจักร  เป็นต้น
 (๒) ระบุค่ามาตรฐานตามประเภทงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………………………………………………………………....…………………..
ชื่อผู้บันทึก..................................................ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม…………………………….....…..
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง..................................ชื่อผู้วิเคราะห์...........................
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์...........................................เบอร์โทรศัพท์...........................................

วัน/เดือน/ปี ลักษณะ/ประเภท    
ของงาน(๑) ค่ามาตรฐาน(๒)ผลการตรวจวัด

(ลักซ์)
ตำาแหน่ง
ตรวจวัด
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แบบ ตต. ๑๗

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………………
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................…………………….  
 ระหว่างเดือน.…….........…พ.ศ……........….ถึง เดือน............……พ.ศ….....….…….

หมายเหตุ (๑) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดำาเนินงานในบริเวณ
   ตำาแหน่งตรวจวัด เช่น งานที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
 (๒) ระบุค่ามาตรฐาน เช่น WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)
   เสนอแนะโดย ACGIH (American Conference of the Governmental  
   Industrial Hygienists)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………………………………………………………………....…………………..
ชื่อผู้บันทึก..................................................ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม…………………………….....…..
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง..................................ชื่อผู้วิเคราะห์...........................
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์...........................................เบอร์โทรศัพท์...........................................

วัน/เดือน/ปี ลักษณะ/ประเภท    
ของงาน(๑) ค่ามาตรฐาน(๒)ผลการตรวจวัด

อุณหภูมิ (๐C)
ตำาแหน่ง
ตรวจวัด
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แบบ ตต. ๑๘

แนวทางการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำาปี
สำาหรับเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor)

(อ้างอิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย)
๑. แนวทางในการกรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) กรอกข้อมูล
รายการตรวจสุขภาพพนักงานตามท่ีได้กำาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผ่านการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และการตรวจซ้ำา โดยสถานพยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ตามรายละเอียดต่อไปนี้
 - รายการตรวจร่างกาย แบ่งออกเป็น การตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจสุขภาพ
  ตามลักษณะงาน ซ่ึงระบุไว้ในข้อกำาหนดของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
  ท่ีระบุให้สถานประกอบการต้องรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำาปีตามรายการ
  ที่กำาหนดไว้
 - สิ่งที่ส่งตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ) หมายถึง ระบุตัวชี้วัดทางชีวภาพ
  (Biomarker) ที่ใช้บ่งชี้สภาวะการรับสัมผัสสารเคมี ซึ่งกำาหนดโดย ACGIH
 - หน่วยงานที่ตรวจ หมายถึง หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  ด้านอาชีวเวชศาสตร์ในการประเมินผลการตรวจสุขภาพ
 - จำานวนลูกจ้าง หมายถึง จำานวนพนักงานท้ังหมด และจำานวนพนักงานท่ีต้องรับการ
  ตรวจหาสารเคมีอันตรายใน ร่างกายตามความเสี่ยงตามตัวชี้วัดทางชีวภาพ 
  (Biomarker)

ลักษณะการตรวจสุขภาพ

- การตรวจสุขภาพ  
  ทั่วไป
- การตรวจสุขภาพ
 ตามลักษณะงาน

สิ่งที่ตรวจ
(เลือด

ปัสสาวะ
เนื้อเยื่อ ฯลฯ)

การ
ดำาเนินการ

กรณีผิดปกติ 
(ตรวจซ้ำา รับ
การรักษา ฯลฯ)

ทั้งหมด 
(ราย)

ปกติ 
(ราย)

ผิดปกติ 
(ราย)

ที่ตรวจ 
(ราย)

ชี้แจง
รายละเอียด
ความผิดปกติ
อื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
ที่ตรวจ

จำานวนลูกจ้าง ผลการตรวจ
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 - ผลการตรวจ หมายถึง ผลการตรวจสุขภาพพนักงานท้ังรายการตรวจร่างกายท่ัวไป
  และรายการตรวจตามลักษณะงาน  ซึ่งผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้
  มาตรฐาน และวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
 - การดำาเนินการกรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำา รับการรักษา ฯลฯ) หมายถึง ขั้นตอนหรือ
  กระบวนการที่ดำาเนินการภายหลังพบความผิดปกติจากการวิเคราะห์ผลจากห้อง
  ปฏิบัติการ และการวินิจฉัยของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การส่งตวจซ้ำาเพื่อ
  ยืนยันความผิดปกติ (ตัวชี้วัดทางชีวภาพเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทาง
  ชีวภาพที่มีความจำาเพาะมากขึ้น เพื่อยืนยันความผิดปกติ)หรือ การบำาบัดรักษา

 - ชี้แจงรายละเอียดความผิดปกติอื่นเพิ่มเติม เช่น 
  o ข้อมูลความผิดปกติที่ตรวจพบตั้งแต่แรกก่อนเข้างาน   
  o ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน (Area Sampling) หรือการ
  สัมผัสที่ตัวบุคคล (Personal Sampling) 
  o ผลการวิเคราะห์ของตัวช้ีวัดทางชีวภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน และภายหลังเลิกงาน 
  เพื่อดูระดับการรับสัมผัสสารเคมีในช่วงของการปฏิบัติงาน
  หมายเหตุ และระบุวิธีการตรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดหรือวิเคราะห์
  ความผิดปกติ โดยผ่านการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
๒. การได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการรายงานต่อหน่วยงานราชการ ต้องประกอบด้วย
 - การแบ่งกลุ่มพนักงานตามลักษณะงานจากปัจจัยต่างๆ เพื่อกำาหนดรายการตรวจ
   สุขภาพพนักงาน ได้แก่
  o ปัจจัยเสี่ยงจากการทำางาน เช่น สารเคมี ความร้อน และเสียง เป็นต้น
  o ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เพศ อายุ โรคประจำาตัว ภาวะสุขภาพทั่วไป เป็นต้น
 - การคัดเลือกสถานพยาบาลที่เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพพนักงาน ให้เป็นไป
   ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย
  o ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
  สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งบุคลากรต้องมีคุณภาพและมีจำานวนเพียงพอ
  ครอบคลุมกับจำานวนพนักงานท่ีเข้ารับการตรวจ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
  แบบป้องกันการติดเช้ือครบวงจร โดยกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถ
  ตรวจสอบได้หากมีการร้องขอ  
  o ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องผ่านการรับรองคุณภาพที่เชื่อถือได้ มีขั้นตอนการ
  ทำางานท่ีเป็นมาตรฐานเก่ียวกับการเก็บ การขนส่ง การวิเคราะห์ตัวอย่างครอบคลุม 
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  ถึงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และการ
  ตรวจสมรรถภาพปอด โดยมีการสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์อย่างมีมาตรฐาน
  และมีประสบการณ์ในการทำางานโดยพิจารณาจากรายชื่อผู้เข้ารับบริการ
  o การรายงานผลตรวจสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบและระยะเวลาที่แต่ละ
  บริษัทกำาหนด โดยการสรุปผลต้องผ่านการวินิจฉัยและลงนามรับรองผลโดย
  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์และ
  วิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗
 - การวินิจฉัยผลการตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และการตรวจซ้ำาเพื่อยืนยัน
  ความผิดปกติโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะเป็นผู้วินิจฉัยผลการตรวจและทำาการส่ง
  ตรวจซ้ำายังสถานพยาบาลที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้านเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม
  และวางแนวทางการติดตามผลการรักษา
 - การสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (Final Data) โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
  ลงนามรับรองสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งกลุ่มทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง
 - ระยะเวลาในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ กำาหนดระยะเวลาภายใน
  วันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี
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แบบ  ตต. ๑๙

ตัวอย่าง
การสรุปสถิติอุบัติเหตุ

 โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….………………………………
 จัดทำารายงานโดย…………...………………………….…….................…………………….  
 ระหว่างเดือน.…….........…พ.ศ……........….ถึง เดือน............……พ.ศ….....….……. 

หมายเหตุ (๑) นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำานวนวันที่
       ต้องหยุดงาน เป็นต้น 
  (๒) จำานวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา
  (๓) เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก……………………….……………………………………………………...........................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล…………………………………………………………................................... 
เบอร์โทรศัพท์.............................................................................................................................
แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ……………..…………………………………...................................

ประเภทของอุบัติเหต(ุ๑) ความถี่ของอุบัติเหตุุ(๒) สถานที่เกิดอุบัติเหตุ เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ(๓)
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ก�รมอบหม�ยหน่วยง�นของรัฐแห่งอื่น
ปฏิบัติหน้�ที่แทน สผ. เกี่ยวกับ

ก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นฯ
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ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รมอบหม�ยหน่วยง�นของรัฐแห่งอื่น

ปฏิบัติหน้�ที่แทนสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต่อคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ

 
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๐ วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามคำาสั่งสำานัก

นายกรัฐมนตรีที่ ๓๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบ

อำานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ

สำานักนายกรัฐมนตรี ประกอบกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ในประกาศนี้

 “คณะกรรมการผู้ชำานาญการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจาก

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ทำาหน้าท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ท้ังท่ีเป็นการท่ัวไปและในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเป็นการเฉพาะ ได้แก่ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัด

ต่างๆ หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 “โครงการหรือกิจการ” หมายความว่า โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการซึ่งต้อง

จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำาหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 ข้อ ๒ ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมอบหมายให้

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนปฏิบัติหน้าท่ีแทนเก่ียวกับการดำาเนินการพิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ทุกโครงการหรือกิจการ และทุกขนาด ยกเว้นการดำาเนินการ

เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการ ดังต่อไปนี้
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 (๑) โครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอ่ืนใดของประชาชน หรือชุมชน หรือส่ิงแวดล้อม

อย่างรุนแรงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 (๒) โครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำาเนินการร่วมกับ

เอกชนด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู่

อาศัยท่ีมีความจำาเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ข้อ ๓ การท่ีสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะมอบหมาย

ให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนปฏิบัติหน้าท่ีแทน เก่ียวกับการดำาเนินการพิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้คำานึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้

 (๑) ศักยภาพ ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของ

รัฐแห่งอื่นที่จะดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (๒) ความเป็นเอกภาพและมาตรฐานในการดำาเนินการตามภารกิจท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่แทน

 (๓) ความสอดคล้องของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง

กับการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นผู้ดำาเนินการแทน

 ข้อ ๔ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนสำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ สำาหรับโครงการหรือกิจการประเภทใด

และมีขอบเขตของงานท่ีจะมอบหมายเพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการสำานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๔ มีหน้าที่ต้องเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีเพื่อการนี้เป็นการเฉพาะ และอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการผู้ชำานาญการ ค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการผู้ชำานาญการที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสถานท่ีต้ังโครงการหรือกิจการการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้ชำานาญการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นสาระสำาคัญ
ของการดำาเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในกรณีหน่วยงานของรัฐ
ท่ีจะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายมีความชัดเจน และไม่เกิดปัญหาอุปสรรค ท้ังในเร่ืองอัตรากำาลังเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ และการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำาหนดนโยบาย และมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมเป็นคำาสั่งภายใน หรือ
ประกาศของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
 ข้อ ๖ ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนเก่ียวกับการดำาเนินการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
 (๑) การเตรียมความพร้อม การสนับสนุน ส่งเสริม และให้คำาแนะนำาในการดำาเนินการ
เพ่ือให้การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 (๒) ให้ข้อเสนอแนะ หรือคำาแนะนำาเกี่ยวกับการใช้อำานาจ การปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการผู้ชำานาญการ การพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับรายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมการเตรียมคดีปกครองท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 (๓) การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในกรณีหน่วยงานของรัฐ
ท่ีรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขาดแคลนงบประมาณ
 ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสำานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติงานและการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 (๑) ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแยกตาม
ประเภทโครงการหรือกิจการที่ได้รับในแต่ละปี จำานวนโครงการหรือกิจการและระยะเวลา
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละฉบับดังกล่าว
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 (๒) ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เกี่ยวกับ

  (๒.๑) ข้อร้องเรียนในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

 สิ่งแวดล้อมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

  (๒.๒) การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการผู้ชำานาญการ และวิธีการหรือ

 แนวทางแก้ไขเพ่ือขอให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเสนอแนะนโยบายต่อ

 รัฐบาล

  (๒.๓) จำานวน และผลของคดีปกครองที่เกิดจากการทำาหน้าที่ของ

 คณะกรรมการผู้ชำานาญการ

 ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำาเนินการเก่ียวกับการมอบหมาย

ให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนปฏิบัติหน้าท่ีแทนสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอาจเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยก็ได้

 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง   วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
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หลักเกณฑ์ และวิธีก�รในก�รแต่งตั้ง คชก.
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ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีก�รในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�ร

พิจ�รณ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามคำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๒๔/๒๕๖๐

ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอำานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและ

กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 ข้อ ๒ ในประกาศนี้

 “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า รายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดของประชาชน หรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม

อย่างรุนแรง

 “เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมาย” หมายความว่า ผู้ที่มีอำานาจตาม

กฎหมายในการอนุญาตให้โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการซ่ึงต้องจัดทำารายงานการประเมิน
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถดำาเนินโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

ที่กำาหนดไว้ในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง

 “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็น

นิติบุคคลและเป็นเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ หรือท่ีดำาเนินโครงการร่วมกับ

เอกชน ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศของรัฐมนตรี

ซึ่งออกตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ

ของทางราชการ

 “คณะกรรมการคัดเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจากเลขาธิการ

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการ

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ

 ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยให้แยกเป็นด้านตามความรู้ความเช่ียวชาญ

ในการพิจารณาซึ่งแต่ละคณะประกอบไปด้วย

 (๑) เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น

ประธานกรรมการ

 (๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมาย เป็นกรรมการ

 (๓) หน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นกรรมการ

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่เกิน ๙ คน เป็นกรรมการ

 ให้เจ้าหน้าที่ของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละคณะ

 คณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละคณะอาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยเลขานุการในแต่ละโครงการ กิจการ 

หรือการดำาเนินการที่พิจารณาได้ไม่เกินโครงการละสองคน
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 ให้ประธานคณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละคณะเป็นผู้พิจารณาว่าจะเชิญเจ้าหน้าท่ี

ซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมาย ตามวรรคหนึ่ง (๒) ของหน่วยงานใดเข้าร่วมประชุมในฐานะ

กรรมการและให้ความเห็นของประธานคณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละคณะเป็นที่สุด ทั้งนี้ 

ให้เลขานุการของคณะกรรมการผู้ชำานาญการแต่ละคณะ มีหนังสือเชิญประชุมไปยังเจ้าหน้าที่

ซึ่งมีอำานาจอนุญาต ตามกฎหมายที่ประธานคณะกรรมการผู้ชำานาญการได้มีคำาวินิจฉัยให้เป็น

กรรมการเข้าร่วมประชุม

 ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้าน

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสัญชาติไทยโดยกำาเนิด

 (๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ณ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ

ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 (๕) ไม่เคยทำาหรือมีส่วนร่วมในการทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอัน

เป็นเท็จ

 (๖) ไม่เป็นกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิในนิติบุคคลผู้มีสิทธิ

ทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง (๖) 

ในวันที่ได้รับการคัดเลือก ผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากตำาแหน่งตาม (๖) โดยให้

แสดงหลักฐานการลาออกต่อเลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบ

กับการแต่งต้ังให้บุคคลน้ัน เป็นคณะกรรมการผู้ชำานาญการ หากมิได้ดำาเนินการดังกล่าว ให้ถือ

ว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 ข้อ ๕ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๔ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ

ดังต่อไปนี้อีกด้วย
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 (๑) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 (๒) มีความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่าสิบปีระดับปริญญาโทต้องไม่น้อยกว่าห้าปี หรือระดับการศึกษาปริญญาเอกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำานาจยกเว้นคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้
 ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสามปี
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ เว้นแต่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดสมควรเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ให้นำาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นรายๆ ไป ได้อีก
ไม่เกิน ๑ วาระ
 ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ
เน่ืองจากขาดคุณสมบัติท่ีกำาหนด เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่จำาเป็นต้องมีกระบวนการ
คัดเลือกใหม่ ท้ังน้ี ให้เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญทดแทนโดยให้พิจารณาจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำาไว้
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญครบวาระสามปี และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดใหม่
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว
 ข้อ ๗ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งต้ัง พ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
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 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามปกติ

หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ชำานาญการประจำาในห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัทท่ีประกอบกิจการในด้านการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 (๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔

 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

ผู้เชี่ยวชาญที่สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำาไว้ เป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญแทนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งแทน

อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ตนแทน

 ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ ให้นำามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

แต่ละด้านมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

 (๑) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วน

ที่เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการที่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย

โครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำาเนินการ

ร่วมกับเอกชนตามประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติที่ออกตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 (๒) ส่ังให้ผู้มีสิทธิทำารายงานหรือเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการตาม (๑)

แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทำารายงานใหม่ ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่

คณะกรรมการ ผู้ชำานาญการกำาหนด

 (๓) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้แก้ไข 

เพิ่มเติมหรือจัดทำารายงานใหม่ ตาม (๒)



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 233

 (๔) มอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใด ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่คณะกรรมการผู้ชำานาญการเห็นสมควร
 (๕) พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำาหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำาเนินการร่วมกับเอกชน ที่ไม่
เข้าข่ายต้องจัดทำารายงานตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นโครงการกิจการ
หรือการดำาเนินการตามมติหรือตามนโยบายของรัฐบาล
 (๖) ตรวจสอบที่ตั้งโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการที่เสนอรายงาน หรืออาจ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยต้องกระทำาต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผู้ดำาเนินการ
หรือผู้ขออนุญาต
 (๗) อาจเชิญบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำาอธิบาย ความเห็น หรือคำาแนะนำา
ทางวิชาการได้เม่ือเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใด เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริง
หรือเพื่อสำารวจกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 (๘) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการคณะหนึ่งคณะใดได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อได้รับการร้องขอ
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 ข้อ ๑๐ วิธีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวิชาการโดยแท้ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
เป็นผู้พิจารณากำาหนดและให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยว่าเหตุใดจึงต้องใช้วิธี
พิจารณาเช่นนั้น รวมทั้งให้นำาหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ จำานวนไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน
๑๑ คน ประกอบด้วย เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เป็นประธานผู้อำานวยการสำานัก/กอง หรือผู้แทน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นกรรมการ และให้มีกรรมการคัดเลือกท่ีมาจาก
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บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย ๒ คน ตามท่ี เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร และมีเจ้าหน้าที่สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ/ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ

 ให้คณะกรรมการคัดเลือก มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการและพิจารณาคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 (๑) พิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรองรายช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการรับสมัคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามที่สำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำาหนด

 (๒) ให้จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไว้ โดยเรียงตามลำาดับความ

เหมาะสมจัดเก็บเป็นข้อมูล เพ่ือใช้เป็นบัญชีในการเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญต่อไป

โดยมีอายุการขึ้นบัญชีรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่เกิน 

สามปี นับจากวันที่ได้รับการคัดเลือก

 (๓) เสนอบัญชีรายชื่อของผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำาเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไป

 (๔) กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอช่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญระบุว่า ตนมีความเช่ียวชาญ

มากกว่าหน่ึงสาขาข้ึนไป ให้คณะกรรมการคัดเลือกสามารถเสนอช่ือผู้น้ันในบัญชีรายช่ือในด้าน

อื่นๆ ที่ระบุไว้ได้

 (๕) ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 ข้อ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ให้นำามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

 ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ดำาเนินการเพ่ือให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ ตามระยะเวลาและวิธีการ ดังต่อไปน้ี
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 (๑) ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนถึงวันรับสมัคร ให้สำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดำาเนินการ ดังน้ี

  (๑.๑) จัดทำาประกาศเชิญชวนให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้ปิดประกาศไว้ท่ีป้ายปิดประกาศของสำานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (๑.๒) จัดทำาหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

หรือองค์กรวิชาชีพด้านส่ิงแวดล้อม หรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนฯ ตามมาตรา ๗ 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เสนอรายช่ือ

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยเรียงลำาดับตามความเหมาะสม 

พร้อมเอกสารประวัติการทำางาน

 (๒) ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวบรวมรายช่ือ

ประวัติ ผลงานของผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน

คณะกรรมการ ผู้ชำานาญการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมาแล้วภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๖ ปี นับจากวันท่ีส้ินสุดการรับสมัคร

 ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการในการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำา ที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วตามคำาสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง

ชาติ ที่ ๒/๒๕๕๙ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

 ข้อ ๑๖ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าสิ้นระยะเวลาของการขึ้นทะเบียน

 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง   วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
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ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�ร
พิจ�รณ�ร�ยง�นผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและ

ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามความเห็นชอบของ
นายกรัฐมนตรีในการมอบหมายและมอบอำานาจให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และมติคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงกำาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม
 ข้อ ๒ จังหวัดที่มีการประกาศกำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
แต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ
 ๒.๒ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมาย  เป็นกรรมการ
  สำาหรับโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำา
  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ
  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือผู้แทน
 ๒.๓  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง เป็นกรรมการ
  ท่ีโครงการหรือกิจการน้ันๆ ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ี หรือผู้แทน
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 ๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ
  ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ
  จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานราชการ
  ที่เกี่ยวข้ององค์การเอกชน และสถาบันการศึกษา
  ในจังหวัดที่มีการประกาศกำาหนดเขตพื้นที่และ
  มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอแนะของ
  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรายชื่อตามที่คณะกรรมการ
  สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นสมควรให้เพิ่มเติมจากผู้ที่มี
  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์
  ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
  ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
  หรือคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
 ๒.๕ ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค  เป็นกรรมการ
  ในจังหวัดที่มีการประกาศกำาหนดเขตพื้นที่และ
  มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
 ๒.๖ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ
 ๒.๗ สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ
 ๒.๘ ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเลขานุการ
  และส่ิงแวดล้อมจังหวัด
 ๒.๙ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำานวนสองคน
 ในกรณีเป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับ
เอกชนท่ีไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทน เป็นกรรมการผู้ชำานาญการตามข้อ ๒.๒ ถ้ามีผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจการมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน ให้แต่ละหน่วยงานตกลงกันเองว่า จะให้หน่วยงานใด
เป็นกรรมการผู้ชำานาญการดังกล่าว
 ในกรณีเป็นโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนที่ตั้ง
อยู่ในเขตอำานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเป็นอำานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 239

แห่งเดียวกันในการอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำาเนินโครงการดังกล่าว ให้นับเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเฉพาะข้อ ๒.๒ เท่านั้น
 ข้อ ๓ การแต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อ ๒ ให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัด โดยให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิบวันทำาการ นับจากวันที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบกับรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตามข้อ ๒.๔
 ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ชำานาญการจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 ๔.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 ๔.๔ ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ
ความผิดที่กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๔.๕ ไม่เคยทำาหรือมีส่วนร่วมในการทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น และ/หรือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเท็จ
 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละห้าปี แต่อาจได้รับ
การแต่งต้ังใหม่เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหน่ึงวาระ เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
เห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญคนใด สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เช่ียวชาญต่อไป ให้นำาเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยให้อยู่
ในตำาแหน่งต่อไปได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในคณะกรรมการผู้ชำานาญการ พิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ครบวาระตามวรรคสอง และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ยังมิได้
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญใหม่ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีคำาสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมชุดใหม่
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับ
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แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
 ข้อ ๕ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระหรือเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้ง พ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
 ๕.๑ ตาย
 ๕.๒ ลาออก
 ๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมี
ส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ชำานาญการประจำาในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีประกอบกิจการในด้านการ
จัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ๕.๔ ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด
ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่ละจังหวัด เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
เพ่ือให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายช่ือตามท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่ละจังหวัด เสนอแนะหรือตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเห็นควรให้
เพ่ิมเติมตามข้อ ๒.๔ และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญดำารงอยู่
ในตำาแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว
 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ 
มีอำานาจหน้าท่ี ดังน้ี
 ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการ ตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีออกตามความในมาตรา ๔๓ หรือ
มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
แต่กรณีของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีการออกประกาศดังกล่าว และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการหรือกิจการด้านอาคารการจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชน ตามท่ีกำาหนดไว้
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ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ท่ีต้ังอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน ท้ังน้ี ในกรณี
โครงการหรือกิจการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้ดำาเนินการ
ตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ส่วนในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซ่ึงต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ให้ดำาเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
 ๖.๒ ส่ังให้ผู้มีสิทธิทำารายงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการตามข้อ ๖.๑ แก้ไขเพ่ิมเติม
หรือจัดทำารายงานใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กำาหนดไว้
 ๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจัดทำารายงานใหม่ท้ังฉบับ ท้ังน้ี ในกรณี
โครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้ดำาเนินการตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้
ดำาเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
 ๖.๔ พิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สำาหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับ
เอกชนท่ีต้ังอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน ซ่ึงไม่เข้าข่ายต้องจัดทำา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เป็นไป
ตามมติหรือตามนโยบายของรัฐบาล
 ๖.๕ ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงาน หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด แต่ละจังหวัดตรวจสอบตามความเหมาะสม
 ๖.๖ อาจเชิญบุคคลใดท่ีเก่ียวข้อง มาให้ข้อเท็จจริง คำาอธิบาย ความเห็น หรือคำาแนะนำา
ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง 
หรือเพื่อสำารวจกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ๖.๗ แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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เพื่อที่สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้แจ้งให้หน่วยงาน
ซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายทราบ
 ๖.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 ความตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับโครงการหรือกิจการ อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
  (๑) โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน
ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบของทางราชการ แต่ไม่รวมถึง
โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ที่ไม่ใช่อาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  (๒) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เกี่ยวกับการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
  (๓) โครงการหรือกิจการท่ีกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมชุดต่างๆ ตามท่ีประธานกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติได้แต่งตั้งไว้แล้ว
  (๔) โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ที่ได้ยื่น
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖) เร่ือง แก้ไขปรับปรุง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการ
ชุดดังกล่าว พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับไว้พิจารณา จนกว่าจะมี
คำาสั่งเห็นชอบหรือจนกว่ากระบวนการพิจารณาจะถึงที่สุด
 ข้อ ๗ เบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยเร่ืองการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการ และให้เบิกจ่ายจากสำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น

และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีแต่งต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมี

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามประกาศฉบับน้ี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีก�รในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�
ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้�นอ�ค�ร

ก�รจัดสรรที่ดิน และบริก�รชุมชน
กรุงเทพมห�นคร

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามความเห็นชอบของ

นายกรัฐมนตรีในการมอบหมายและมอบอำานาจให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

เป็นประธานกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และมติคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน

และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

 ๑.๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ

 ๑.๒ เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายสำาหรับ  เป็นกรรมการ

  โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำารายงาน

  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน

 ๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน   เป็นกรรมการ

  ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ

  จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานราชการ

  ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา

  ในเขตกรุงเทพมหานครตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการ

  กรุงเทพมหานคร หรือรายชื่อตามที่คณะกรรมการ

  สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้เพิ่มเติม
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  จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ

  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

  ทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์

  ของมนุษย์ หรือคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

 ๑.๔ ผู้อำานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  เป็นเลขานุการ

  สำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

 ๑.๕ เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จำานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 ในกรณีเป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับ

เอกชนท่ีไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทน เป็นกรรมการผู้ชำานาญการ ตามข้อ ๑.๒ ถ้ามีผู้รับผิดชอบ

โครงการหรือกิจการมากกว่าหนึ่งหน่วยงานให้แต่ละหน่วยงานตกลงกันเองว่าจะให้หน่วยงาน

ใดเป็นกรรมการผู้ชำานาญการดังกล่าว

 ข้อ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑ ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครโดยให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทำาการ นับจากวันที่คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบกับรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตามข้อ ๑.๓

 ข้อ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ชำานาญการจะต้องมี

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 ๓.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 ๓.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 ๓.๔ ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ

ความผิดที่กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ๓.๕ ไม่เคยทำาหรือมีส่วนร่วมในการทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นเท็จ

 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสามปี  แต่อาจ

ได้รับการแต่งต้ังใหม่เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหน่ึงวาระ เว้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญท่านใดสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
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ผู้เชี่ยวชาญต่อไป ให้นำาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยให้

อยู่ในตำาแหน่งต่อไปได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ

 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ

ชุมชน กรุงเทพมหานคร ครบวาระตามวรรคสอง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังมิได้

แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญใหม่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีคำาส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร

การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ชุดใหม่

 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

 ข้อ ๔ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระหรือเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ัง พ้นจากตำาแหน่งเม่ือ

 ๔.๑ ตาย

 ๔.๒ ลาออก

 ๔.๓ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ ให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ชำานาญการประจำาในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการในด้าน

การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ๔.๔ ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด

ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

เพ่ือให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายช่ือตามท่ีผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เสนอแนะหรือตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเห็นควรให้เพ่ิมเติม
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ตามข้อ ๑.๓ และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญดำารงอยู่ในตำาแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

 ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ให้นำา

มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร มีอำานาจหน้าท่ี ดังน้ี

 ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ท่ีต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตามท่ีกำาหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงออกตามมาตรา ๔๖

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณี

เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้ดำาเนินการ

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๔๙ สำาหรับในกรณีเป็นโครงการหรือกิจการ

ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

 ๖.๒ สั่งให้ผู้มีสิทธิทำารายงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการตามข้อ ๖.๑ แก้ไข

เพิ่มเติม หรือจัดทำารายงานใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กำาหนดไว้

 ๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้แก้ไข

เพิ่มเติมหรือจัดทำารายงานใหม่ทั้งฉบับ ทั้งในส่วนที่เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับ

อนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

โครงการร่วมกับเอกชน ที่ออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ในกรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก

ทางราชการตามกฎหมายให้ดำาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๔๙

ส่วนในกรณีท่ีเป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน 

ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่ง

พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
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 ๖.๔ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรร

ที่ดินและบริการชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดทำารายงานตาม

มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แต่เป็นไปตามมติหรือตามนโยบายของรัฐบาล

 ๖.๕ ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงาน หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด

กรุงเทพมหานครในฐานะฝ่ายเลขานุการตรวจสอบตามความเหมาะสม

 ๖.๖ อาจเชิญบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำาอธิบาย ความเห็น หรือคำาแนะนำา

ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง

หรือเพื่อสำารวจกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ๖.๗ แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือท่ีสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้แจ้งให้หน่วยงานซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายทราบ

 ๖.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 ความตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับโครงการหรือกิจการ อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

 (๑) โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ที่ได้ยื่นรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

ท่ีแต่งต้ังตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เร่ือง แก้ไข

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการชุดดังกล่าวพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับไว้พิจารณาจนกว่าจะมีคำาสั่งเห็นชอบ

หรือจนกว่ากระบวนการพิจารณาจะถึงที่สุด

 (๒) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับ

การกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
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 ข้อ ๗ เบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ให้ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และให้เบิกจ่ายจาก

งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

 ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีก�รในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�
ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้�นอุตส�หกรรม

และระบบส�ธ�รณูปโภคที่สนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ
 
 เพื่อให้การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม

และระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ

บริเวณจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามความเห็นชอบของ

นายกรัฐมนตรีในการมอบหมาย และมอบอำานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร

วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  และ

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึง

กำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ในประกาศนี้

 “พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า  พ้ืนท่ีตามประกาศของคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 ข้อ ๒ ในจังหวัดท่ีมีประกาศกำาหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีคณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม  และระบบ

สาธารณูปโภค ที่สนับสนุนซึ่งประกอบด้วย

 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด   เป็นประธานกรรมการ

 ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายสำาหรับ  เป็นกรรมการ

  โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำารายงาน

  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
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 ๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน   เป็นกรรมการ
  ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ
  จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานราชการ
  ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา
  ในเขตจังหวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด
  หรือรายชื่อตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  เห็นสมควรให้เพ่ิมเติมจากผู้ท่ีมีความรู้  ความเช่ียวชาญ
  มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ
  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์หรือคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่จังหวัดนั้นๆ  เป็นกรรมการ
  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือผู้แทน
 ๒.๕ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือผู้แทน  เป็นกรรมการ
 ๒.๖ ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ   เป็นเลขานุการ
                   และสิ่งแวดล้อมแต่ละจังหวัด หรือผู้แทน
 ๒.๗ เจ้าหน้าที่สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัด   คนที่หนึ่ง
 ๒.๘ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
    คนที่สอง
 ในกรณีเป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับ
เอกชน ที่ไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือกิจการนั้นหรือผู้แทน  เป็นกรรมการผู้ชำานาญการตามข้อ ๒.๒ ถ้ามี
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ มากกว่าหนึ่งหน่วยงานให้แต่ละหน่วยงานตกลงกันเองว่าจะ
ให้หน่วยงานใดเป็นกรรมการผู้ชำานาญการดังกล่าว
 ข้อ ๓ การแต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อ ๒ ให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัด โดยให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทำาการ นับจากวันที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบกับรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิหรือผู้เชี่ยวชาญตาม ๒.๓
 ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ ท่ีจะแต่งต้ังให้เป็นกรรมการผู้ชำานาญการจะต้อง
มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
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 ๔.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 ๔.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 ๔.๔ ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ

ความผิดที่กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ๔.๕ ไม่เคยทำาหรือมีส่วนร่วมในการทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นเท็จ

 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสามปี  แต่อาจ

ได้รับการแต่งต้ังใหม่เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหน่ึงวาระ เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละ

จังหวัดเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญท่านใดสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เชี่ยวชาญต่อไป ให้นำาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

โดยให้อยู่ในตำาแหน่งต่อไปได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ

 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม  และระบบสาธารณูปโภค

ที่สนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครบวาระตามวรรคสอง และผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่ละจังหวัด ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม

ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ 

 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

 ข้อ ๕ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระหรือเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งต้ัง พ้นจากตำาแหน่งเม่ือ

 ๕.๑ ตาย

 ๕.๒ ลาออก



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 253

 ๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ชำานาญการประจำาในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการในด้าน

การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ๕.๔ ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด

ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่ละจังหวัด เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

เพื่อให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายช่ือตามท่ีผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่ละจังหวัดเสนอแนะหรือตามรายชื่อที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นควร

ใหเ้พิ่มเติมตามข้อ ๒.๓ และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญดำารงอยู่

ในตำาแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว

 ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้นำามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๗.๑ พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการหรือกิจการ ตามท่ีกำาหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ในกรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตาม

กฎหมายให้ดำาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ส่วนในกรณีที่

เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนซึ่งต้อง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการตามมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ

ฉบับเดียวกัน
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 ๗.๒ สั่งให้ผู้มีสิทธิทำารายงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการตามข้อ  ๗.๑  แก้ไข

เพิ่มเติม หรือจัดทำารายงานใหม่ทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กำาหนดไว้

 ๗.๓ พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ท่ีได้แก้ไข

เพ่ิมเติมหรือจัดทำารายงานใหม่ท้ังฉบับ ท้ังน้ี ในกรณีโครงการหรือกิจการซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาต

จากทางราชการตามกฎหมายให้ดำาเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา ๔๙

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ส่วนในกรณี

ที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้อง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ฉบับเดียวกัน

 ๗.๔ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการ หรือ

กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำา

รายงานตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เป็นไปตามมติหรือตามนโยบายของรัฐบาล

 ๗.๕ ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงาน  หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด

อุตสาหกรรมจังหวัด แต่ละจังหวัดในฐานะผู้ช่วยเลขานุการตรวจสอบตามความเหมาะสม

 ๗.๖ อาจเชิญบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำาอธิบาย ความเห็น หรือคำาแนะนำา

ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง

หรือเพื่อสำารวจกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ๗.๗ แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำานักงาน 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือท่ีสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะได้แจ้งให้หน่วยงานซ่ึงมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมาย  หรือเสนอให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา แล้วแต่กรณี ทราบต่อไป 

  ๗.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ความตามวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับโครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม เร่ือง กำาหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติสำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
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และสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๘ เบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม  และระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเร่ืองการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการและ

ให้เบิกจ่ายจากสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีก�รในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�
ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้�นอ�ค�ร

ก�รจัดสรรที่ดิน และบริก�รชุมชน จังหวัด
 
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามคำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน 
และบริการชุมชน จังหวัด ไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้
 “จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔
 “จังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า จังหวัดที่มีการออก
กฎกระทรวงและหรือประกาศเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามความในมาตรา ๔๓ หรือมาตรา 
๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๒ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน จังหวัด ในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.๒ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายสำาหรับ  เป็นกรรมการ  
  โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำารายงาน
  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
 ๒.๓ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง  เป็นกรรมการ
  ที่โครงการหรือกิจการนั้นๆ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หรือผู้แทน
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 ๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน   เป็นกรรมการ
  ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ
  จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานราชการ
  ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา
  ในเขตจังหวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด
  หรือรายชื่อตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  เห็นสมควรให้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
  มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ
  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ หรือคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
 ๒.๕ ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่จังหวัดนั้นๆ  เป็นกรรมการ
  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือผู้แทน
 ๒.๖  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือผู้แทน   เป็นกรรมการ
 ๒.๗ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทน   เป็นกรรมการ
 ๒.๘ ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ   เป็นเลขานุการ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 ๒.๙ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำานักงานทรัพยากร   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำานวนสองคน
 ในกรณีเป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับ
เอกชนท่ีไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทน เป็นกรรมการผู้ชำานาญการ ตามข้อ ๒.๒ ถ้ามีผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจการมากกว่าหนึ่งหน่วยงานให้แต่ละหน่วยงานตกลงกันเองว่าจะให้หน่วยงาน
ใดเป็นกรรมการผู้ชำานาญการดังกล่าว
 ในกรณีเป็นโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ท่ีต้ังอยู่
ในเขตอำานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นอำานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งเดียวกันในการอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำาเนินโครงการดังกล่าว ให้นับเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเฉพาะข้อ ๒.๒ เท่านั้น
 ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๒ ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่ละจังหวัดโดยให้แต่งต้ังให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทำาการ นับจากวันท่ีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบกับรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตามข้อ ๒.๔
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 ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ชำานาญการจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 ๔.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 ๔.๔ ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ
ความผิดที่กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๔.๕ ไม่เคยทำาหรือมีส่วนร่วมในการทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นเท็จ
 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสามปี แต่อาจ
ได้รับการแต่งต้ังใหม่เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหน่ึงวาระ เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละ
จังหวัดเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญท่านใดสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญต่อไปให้นำาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นรายๆ ไปโดย
ให้อยู่ในตำาแหน่งต่อไปได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน 
จังหวัดครบวาระตามวรรคสอง และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใหม่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำาสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร 
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด ชุดใหม่
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
 ข้อ ๕ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระหรือเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้ง พ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 259

 ๕.๑ ตาย
 ๕.๒ ลาออก
 ๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีส่วนได้เสีย
หรือเป็นผู้ชำานาญการประจำาในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการในด้านการจัดทำา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ๕.๔ ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด
ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบกับ
รายชื่อตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เสนอแนะหรือตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นควรให้เพิ่มเติมตามข้อ ๒.๔ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดำารงตำาแหน่งแทนได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
 ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด ให้นำามาตรา ๑๖
และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด ในแต่ละจังหวัด มีอำานาจ
หน้าที่ ดังนี้
 ๗.๑ พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ
หรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ตามท่ีกำาหนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น ทั้งนี้ ในกรณีโครงการหรือกิจการ
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้ดำาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
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ที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ส่วนในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือโครงการร่วมกับเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้ดำาเนินการ
ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
 ๗.๒ สั่งให้ผู้มีสิทธิทำารายงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการตามข้อ ๗.๑ แก้ไข
เพิ่มเติมหรือจัดทำารายงานใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กำาหนดไว้
 ๗.๓ พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมหรือจัดทำารายงานใหม่ท้ังฉบับ ท้ังน้ี ในกรณีโครงการหรือกิจการซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาต
จากทางราชการตามกฎหมายให้ดำาเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนในกรณี
ที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้อง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน
 ๗.๔ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดินและบริการชุมชน สำาหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการ
ร่วมกับเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดทำารายงานตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เป็นไปตามมติ
หรือตามนโยบายของรัฐบาล
 ๗.๕ ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงาน หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม
 ๗.๖ อาจเชิญบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำาอธิบาย ความเห็น หรือคำาแนะนำา
ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง 
หรือเพื่อสำารวจกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ๗.๗ แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือท่ีสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้แจ้งให้หน่วยงานซึ่งมีอำานาจอนุญาตตามกฎหมายทราบ
 ๗.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 ความตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับโครงการหรือกิจการ อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
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 (๑) โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ที่ได้ยื่นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการชุดดังกล่าว
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีรับไว้พิจารณาจนกว่าจะมี คำาส่ังเห็นชอบ
หรือจนกว่ากระบวนการพิจารณาจะถึงที่สุด
 (๒) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
 (๓) โครงการหรือกิจการตามที่กำาหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เก่ียวกับเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมและโครงการหรือกิจการที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 ข้อ ๘ เบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด แต่ละจังหวัด 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเร่ืองการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการ และให้เบิกจ่ายจาก
สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                            

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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หลักเกณฑ์ และวิธีก�รในก�รแต่งตั้ง คชก.

ผู้จัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ
พ.ศ. ๒๕๑๘

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสามและมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 (ความในข้อ ๑ เดิมน้ีถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓

(พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง

ชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังที่พิมพ์ไว้แล้ว)

 ข้อ ๑ ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 (๑) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย

 (๒) นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนท้ังหมดต้องมีสัญชาติไทย

  (ข) ห้างหุ้นส่วนจำากัดที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำาพวกไม่จำากัดความรับผิดทั้งหมด

 ต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจำากัดนั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด

 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

  (ค) บริษัทจำากัดท่ีกรรมการบริษัทจำานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องมีสัญชาติไทย 

 และทุนของบริษัทจำากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น

 บุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

 (๓) นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ แต่นิติบุคคลดังกล่าวต้องมี

นิติบุคคลตาม ๑ และ ๒ ซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำารายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในการทำารายงานด้วย



ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 265

 (๔) รัฐวิสาหกิจซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเฉพาะแต่ในกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น
 (๕) สภาการเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาการเหมืองแร่เฉพาะแต่ในกิจการของ
สมาชิก
 ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำารายงานตาม ๑ และ ๒ ต้องมีสำานักงานใหญ่หรือที่ทำาการ
ในราชอาณาจักรสำาหรับนิติบุคคลตาม ๒ และ ๓ ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
การศึกษาวิจัยและให้คำาปรึกษาทางวิชาการด้วย
 ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตการทำารายงานตามวรรคหน่ึงต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ตามข้อ ๑๓ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่
วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
 ข้อ ๒ การขอรับใบอนุญาตผู้มีสิทธิทำารายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ยื่นคำาขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย พร้อมด้วย
หลักฐานและระบุช่ือ อายุ ท่ีอยู่ การศึกษาและประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงานการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของผู้ชำานาญการและเจ้าหน้าท่ีซ่ึงผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มี
ตามข้อ ๔ ตามแบบ สวล.๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
 (ความในวรรค ๓ ของข้อ ๓ ได้เพิ่มขึ้นโดยข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว)
 ข้อ ๓ ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำารายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้แบบ สวล.๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
 ในการออกใบอนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิทำารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อาจกำาหนดเง่ือนไขผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ หรือเง่ือนไขจำากัดขนาด ลักษณะหรือ ประเภท
ของกิจการที่ผู้ได้รับอนุญาตจะมีสิทธิทำารายงานดังกล่าวไว้ในอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็ได้

 ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลดังต่อไปน้ีตลอดระยะเวลาท่ีได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิทำารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบกระเทือน
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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 (๑) ผู้ชำานาญการอย่างน้อย ๑ คน ซ่ึงอยู่ประจำาเพ่ือทำาหน้าท่ีรับผิดชอบในการทำางาน

โดยผู้ชำานาญดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (ก) สำาเร็จการศึกษาอย่างต่ำาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในวิชาหนึ่ง

วิชาใดและสาขาหนึ่งสาขา ดังต่อไปนี้

   (๑) วิชาวิทยาศาสตร์สาขาส่ิงแวดล้อม นิเวศน์วิทยา หรือสุขาภิบาล

   (๒) วิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล

   (๓) วิชาเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม

  (ข) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำาหนด

  (ค) ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทำารายงานในส่วนที่เป็นเท็จ เว้นแต่ระยะเวลา

ได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งตนเคยเป็นผู้มีส่วนร่วม

ในการทำารายงานในส่วนที่เป็นเท็จถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

 (๒) เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ คน ซึ่งอยู่ประจำาเพื่อร่วมในการทำารายงาน โดยเจ้าหน้าที่

ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (ก) สำาเร็จการศึกษาอย่างต่ำาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในวิชา

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

  (ข) ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทำารายงานในส่วนท่ีเป็นเท็จ เว้นแต่ระยะเวลา

ได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงตนเคยมีส่วนร่วมในการ

ทำารายงานในส่วนที่เป็นเท็จถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำานาจยกเว้นคุณสมบัติผู้ชำานาญการตาม 

(๑) (ก) แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้

 ข้อ ๕ ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดขาดคุณสมบัติท่ีกำาหนดไว้ในข้อ ๑ ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตดังกล่าวหยุดทำารายงานจนกว่าจะดำาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย ภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุท่ีทำาให้ขาดคุณสมบัติ และต้องดำาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าว
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 ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำานาจผ่อนผันให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งทำารายงานในระหว่างดำาเนินการแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติได้ ในการนี้

จะกำาหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

 ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้ชำานาญการหรือเจ้าหน้าที่ตามที่

ระบุไว้ในคำาขออนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือ

พร้อมระบุ ชื่อ อายุ ที่อยู่ การศึกษา และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ชำานาญการหรือของเจ้าหน้าที่ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายภายใน

เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชำานาญการหรือเจ้าหน้าที่นั้น

 (ความในข้อ ๗ เดิมนี้ถูกยกเลิก และใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๙ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว)

 ข้อ ๗ รายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือน

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องมีลายมือชื่อผู้ชำานาญการซึ่งอยู่ประจำาตามข้อ ๔ (๑) และมีหน้าที่

รับผิดชอบในการทำารายงานอย่างน้อยหนึ่งคน กับลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต

ซึ่งประจำาตามข้อ ๔ (๒) และมีส่วนร่วมในการทำารายงานอย่างน้อยสามคน รวมทั้งให้ระบุ

ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย

 ข้อ ๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำาลาย หรือชำารุดในสาระสำาคัญในลักษณะ

ที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของใบอนุญาตได้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำาขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำาลาย

หรือชำารุดเสียหายพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สวล.๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

 ข้อ ๙ ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สวล.๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยคำาว่า “ใบแทน” 

พิมพ์ด้วยหมึกสีกำากับไว้ด้านหน้าเหนือตราครุฑ และให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่ออกใบแทน

ใบอนุญาตพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อนุญาตหรือผู้ซึ่งผู้อนุญาตมอบหมาย

 ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย 

ณ สถานที่ทำาการของผู้ได้รับอนุญาต
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 (ความในข้อ ๑๑ (๘) เดิมน้ีได้ถูกยกเลิก และใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๙ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘
ดังที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว)
 ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ
เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นว่า
 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตทำารายงานด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหาย
 (๒) ผู้ได้รับอนุญาตยินยอมให้ผู้ชำานาญการหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต
อื่นซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะทำารายงานอันเป็นเท็จหรือซึ่งมีส่วนร่วมในการทำารายงาน 
ในส่วนที่เป็นเท็จมาทำารายงาน
 (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑
 (๔) ผู้ได้รับอนุญาตไม่จัดให้มีผู้ชำานาญการหรือเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔
 (๕) ข้อความในคำาขอรับใบอนุญาตในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญในการขอรับใบอนุญาต
ไม่ตรงกับความจริงทั้งหมดหรือบางส่วน
 (๖) ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ ได้กระทำาตามข้อ ๑๒ 
(๑) หรือ (๒) ซ้ำาอีก
 (๗)  ผู้ได้รับใบอนุญาตทำารายงานอันเป็นเท็จ
 (๘) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในใบอนุญาต
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอำานาจเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาสั่งพัก หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓
 (ความในข้อ ๑๒ เดิมนี้ถูกยกเลิก และใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังที่ได้พิมพ์ได้แล้ว)
 ข้อ ๑๒ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำาานาจสั่งพักใบอนุญาตของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏว่า
 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตทำารายงานด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหาย
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 (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตยินยอมให้ผู้ชำานาญการ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต

อื่นซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะทำารายงานอันเป็นเท็จหรือซึ่งมีส่วนร่วมในการทำารายงาน

ในส่วนที่เป็นเท็จมาทำารายงาน

 (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในใบอนุญาต

 การสั่งพักใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใบอนุญาตต้องหยุดทำารายงานนับแต่วันที่ถูกสั่งพัก

ใบอนุญาต

 (ความในข้อ ๑๓ (๔) เดิมน้ีถูกยกเลิก และใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ สำาหรับความในข้อ ๑๓ (๗) ได้เพ่ิมข้ึนโดยความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง

ฉบับเดียวกัน ดังที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว)

 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอำานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏว่า

 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑

 (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่จัดให้มีผู้ชำานาญการหรือเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔

 (๓) ข้อความในคำาขอรับใบอนุญาตในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญในการขอรับใบอนุญาต

ไม่ตรงกับความจริงทั้งหมดหรือบางส่วน

 (๔) ผู้ได้รับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ ได้กระทำาตามข้อ ๑๒ (๑) (๒)

 ข้อ ๑๔ ก่อนพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ดำาเนินการไต่สวนโดยให้โอกาสแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทราบข้อกล่าวหาและย่ืนคำาช้ีแจง รวมท้ัง

การนำาพยานหลักฐานอ่ืนมาเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในการน้ี คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

อาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหยุดทำารายงานจนกว่าจะมีคำาสั่งให้พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

หรือมีคำาสั่งให้ทำารายงานต่อไปก็ได้

 ในกรณีที่มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๑๓ (๕) ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติระบุช่ือของผู้ชำานาญการและเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีส่วนร่วมในการทำารายงานในส่วนท่ีเป็นเท็จ

ของผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งทำารายงาน อันเป็นเท็จไว้ในคำาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นด้วย

 ข้อ ๑๕ ให้กำาหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
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 (๑) ค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำารายงานเก่ียวกับการศึกษาผลกระทบกระเทือน

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับละ ๒๐ บาท

 (๒) ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำารายงานเก่ียวกับการศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ปีละ ๒,๐๐๐ บาท

  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗
ดำารง ลัทธพิพัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนท่ี ๑๘๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗
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ประก�ศคณะกรรมก�รส่ิงแวดล้อมแห่งช�ติ
ท่ี ๗/๒๕๒๘

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบก�รณ์ของผู้ชำ�น�ญก�รในก�รปฏิบัติง�น
ก�รส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม

 

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๔ (๑) (ข) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ชำานาญ

การ ที่ผู้รับใบอนุญาตทำารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

กระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดให้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ผู้ชำานาญการจะต้องมีประสบการณ์ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ดังนี้

 (๑) สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจะต้องมี 

ประสบการณ์ปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ มาแล้ว เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

 (๒) สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องมี 

ประสบการณ์ตามข้อ ๒ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

 (๓) สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องมี ประสบการณ์ตาม

ข้อ ๒ มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

 ข้อ ๒ ผู้ชำานาญการจะต้องเคยปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

 ส่ิงแวดล้อมในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ ของต่างประเทศ

หรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ผู้ชำานาญการจะต้องเคยเป็นผู้ดำาเนินการ ทั้งหมด 

หรือบางส่วนในการทำางานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ

 (๑) การจัดทำารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ

กระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 (๒) การวางแผน การจัดการ หรือการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ด้าน

ภาวะมลพิษ นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศิลปกรรม และวัฒนธรรม
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 ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคล ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง มีจำานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๘ คน มีหน้าที่ พิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ชำานาญการ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิ

ทำารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อ คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๔ ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๓ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทำา

รายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการ ว่าผู้ที่จะเป็นผู้ชำานาญการนั้น เป็น

ผู้มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์เพียงพอ

 ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการต้องทำา 

ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลว่าบุคคลดังกล่าวมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการส่งเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสมควรที่จะเป็นผู้ชำานาญการได้

     
           

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
นายพิชัย รัตตกุล

ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 ให้กำาหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

 (๑) ค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำารายงาน

      ผลกระทบสิ่งแวดล้อม            ฉบับละ                ๔๐ บาท

 (๒) ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำารายงาน

      ผลกระทบสิ่งแวดล้อม            ปีละ                ๔,๐๐๐ บาท

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
                           

นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการพลังงาน

เหตุผล

 โดยที่มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕ กำาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มีอำานาจออกกฎกระทรวงกำาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว 

จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ก�รแต่งตั้ง พนักง�น เจ้�หน้�ที่
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ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

เรื่อง แต่งตั้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริม
และรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จึงแต่งตั้งให้ ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๑. ข้าราชการ ซึ่งดำารงตำาแหน่ง 

  ๑.๑ ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ๑.๒ ผู้อำานวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ๑.๓ ผู้อำานวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

  ๑.๔ ผู้อำานวยการกลุ่มนิติการ 

  ๑.๕ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม สังกัดกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

  ๑.๖ นิติกร สังกัดกลุ่มนิติการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่รับราชการมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

 ๒. พนักงานราชการ ซึ่งดำารงตำาแหน่ง 

  ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและ

พื้นที่เฉพาะ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

  ๒.๒ นิติกร กลุ่มนิติการ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
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 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการหรือการ

ดำาเนินการ ที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ่ึงคณะกรรมการผู้ชำานาญการได้มี

มติให้ความเห็นชอบกับรายงานไปแล้ว ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๕ หรือ

ดำาเนินการตามมาตรา ๑๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ระเบียบกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
ว่�ด้วยก�รขอมีบัตรประจำ�ตัวพนักง�นเจ้�หน้�ที่

และเจ้�พนักง�นควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอมีบัตรประจำาตัวพนักงาน

เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นที่ตั้ง

ของโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึง

คณะกรรมการผู้ชำานาญการได้มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานไปแล้ว ตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๕ หรือ ดำาเนินการตามมาตรา ๑๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่าด้วยการขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำาว่า “เลขาธิการ” ระหว่างบทนิยามคำาว่า “เจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพิษ” และคำาว่า “อธิบดี” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมว่าด้วยการขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 

 ““เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหน่ึง แห่งระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ว่าด้วยการขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๔ ให้ผู้ซ่ึงได้รับคำาส่ังแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

ทำาคำาขอมีบัตรประจำาตัวตามแบบ ทส. ๓ และแบบ ทส. ๔ ท้ายระเบียบน้ี พร้อมกับแนบรูปถ่าย

จำานวนสองรูปย่ืนต่อเลขาธิการ หรือ ต่ออธิบดี แล้วแต่กรณี”

 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ว่าด้วยการขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๕ เมื่อได้รับคำาขอมีบัตรประจำาตัวตามข้อ ๔ แล้ว ให้เลขาธิการ หรืออธิบดี 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ หรืออธิบดี แล้วแต่กรณี ตรวจสอบหลักฐานการได้รับ

แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้ครบถ้วนก่อนเสนอคำาขอ

มีบัตรประจำาตัวไปตามลำาดับชั้นจนถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ

รัฐมนตรีผู้ออกบัตรประจำาตัวแล้วแต่กรณี”

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ว่าด้วยการขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๖ เม่ือได้ออกบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

ให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ

กรมควบคุมมลพิษ แล้วแต่กรณี จัดให้มีสำาเนาข้อความและรายการบัตรประจำาตัวพร้อมให้ติด

รูปถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ผู้นั้นไว้ด้วย สองฉบับเก็บไว้เป็น

หลักฐาน” 

 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมว่าด้วย การขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ผู้ที่ได้รับบัตรประจำาตัว

ใหม่ตามข้อ ๗ และพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ที่ไม่มีสิทธิใช้บัตร
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ประจำาตัวนั้นอีกต่อไป ให้คืนบัตรประจำาตัวต่อสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม หรือต่อกรมควบคุมมลพิษ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว นับแต่วันท่ีได้รับบัตรประจำาตัว

ใหม่หรือนับแต่วันที่ไม่มีสิทธิใช้บัตรประจำาตัวนั้น” 

 ข้อ ๘ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่

ระเบียบนี้มีผล ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

     

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายวิจารย์ สิมาฉายา

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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