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คํานํา 

คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มฉบบันี ได้ปรับปรุงใหม่

ให้มีความทนัสมยัตามมติคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดลอ้ม และตามพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้ย้นืขอรับใบอนุญาตฯ ไดท้ราบขอ้กาํหนดและขนัตอนในการขอรับใบอนุญาตฯ  

เกณฑใ์นการสัมภาษณ์ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการ หนา้ทีทีจะตอ้งปฏิบติัของผูไ้ดรั้บอนุญาต รวมทงับทลงโทษ

ในกรณีทีจดัทาํรายงานฯ บกพร่อง ประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการไดรั้บความเสียหาย หรือทาํ

รายงานอันเป็นเท็จ นอกจากนี ยงัได้รวบรวมกฎกระทรวง ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2527) และทีแก้ไขเพิมเติม  

ตามกฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. 2518 ไวด้ว้ย ทงันี ผูที้ประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม ควรศึกษาและทาํความเขา้ใจคู่มือนีอยา่งละเอียดถ่องแท ้
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เลขประจาํตวันิติบุคคลผูเ้สียภาษี...............................................มีความประสงคจ์ะยืนคาํร้องขอรับใบอนุญาตเป็น  

ผูมี้สิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม  

ในการนี.........................(ชือนิติบุคคล).........................ไดจ้ดัเตรียมเอกสารประกอบคาํขอรับ

ใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อ

คุณภาพสิงแวดลอ้ม รายละเอียดดงัสิงทีส่งมาดว้ย 1-3 ในกรณีที สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน ขา้พเจ้ายินดีแก้ไข

ภายใน ...... (โปรดระบุจาํนวนวนั)...... วนั  นบัจากวนัทีขา้พเจา้ไดรั้บหนงัสือจากสํานกังานนโยบายฯ โดยถือวนั

ไปรษณียต์น้ทาง หรือวนัทีขา้พเจา้หรือผูแ้ทนมารับหนงัสือ เป็นสําคญั 

 จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา 

                                                                         ขอแสดงความนบัถือ  

                                 (ลายมือชือผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจใหท้าํการแทน) 
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การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มสิีทธิทาํรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

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

1.  ความเป็นมา 

อาศยัอํานาจตาม  พ.ร.บ.  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ไดอ้อกประกาศกระทรวง  เรือง  กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ทีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  

มีผลใหโ้ครงการหรือกิจการต่าง ๆ  จาํนวน  35  ประเภท  ตอ้งเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

และจาํนวน 12 ประเภท ตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม สําหรับโครงการหรือกิจการ 

ทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทงัทางดา้นคุณภาพสิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

รวมทงั ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เรือง กาํหนดเขตพืนทีและมาตรการคุม้ครอง

สิงแวดลอ้ม ทีกาํหนดใหจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม และรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม

เบืองตน้ ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม  เพือพิจารณาตามขนัตอน 

ทีกฎหมายกาํหนด 

 

ทงันี  การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มและรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้

จะตอ้งทาํโดยผูที้ไดรั้บอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานฯ  โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม  เป็นหน่วยงานทีรับผดิชอบในการพิจารณาอนุญาตผูมี้สิทธิทาํรายงานฯ  ซึงเป็นการดาํเนินงาน

โดยอาศยักฎกระทรวง ฉบับที 2 (พ.ศ.  2527)  ออกตามความในมาตรา  19  และมาตรา  28  แห่ง  พ.ร.บ.  

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2518 ทีไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  เงือนไขการขอและ

การออกใบอนุญาต ฯ  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที  13  ธนัวาคม  2527  เป็นตน้มาจนปัจจุบนั  ซึงเป็นไปตามนยั

ของบทเฉพาะกาล  มาตรา  113  แห่ง พ.ร.บ.  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.  2535 
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2.  คุณสมบัตขิองผู้ยืนขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มสิีทธิทาํรายงานฯ 

1)  ผูยื้นขอรับใบอนุญาตฯ  จะตอ้งมีคุณสมบติัในขอ้ใดขอ้หนึง ดงันี 

(1)  สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หรือสถาบนัวิจยั  ซึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

      ไทย 

  (2)  นิติบุคคลซึงไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

   (ก)  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีผูเ้ป็นหุน้ส่วนทงัหมดตอ้งมีสัญชาติไทย 

                                    (ข)  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีผูเ้ป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จํากัดความรับผิดชอบทงัหมดต้อง 

 มีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด  

 ตอ้งเป็นของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  ซึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

   (ค)  บริษทัจาํกดั ทีกรรมการบริษทัจาํนวนไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงตอ้งมีสัญชาติไทย  และ 

          ทุนของบริษทัจาํกดันนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดตอ้งเป็นของผูถื้อหุน้  ซึงเป็น  

          บุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

(3)  นิติบุคคล  ซึงได้จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ แต่นิติบุคคลดังกล่าว  ต้องมี 

นิติบุคคล  (1)  หรือ  (2)  ซึงได้รับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดลอ้มเขา้ร่วมในการทาํรายงานดว้ย 

  (4)  รัฐวิสาหกิจ  ซึงมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนเฉพาะแต่ในกิจการของรัฐวิสาหกิจนนั 

  (5)  สภาการเหมืองแร่  ตามกฎหมายว่าดว้ยสภาการเหมืองแร่เฉพาะแต่ในกิจการของสมาชิก 

 

ผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทํารายงานฯ ตาม  (1)  และ  (2)  ต้องมีสํานักงานใหญ่หรือทีทาํการใน

ราชอาณาจกัร สําหรับนิติบุคคลตาม  (2)  และ  (3)  ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พือประกอบธุรกิจเกียวกบัการศึกษาวิจยั

และให้คาํปรึกษาทางวิชาการดว้ย 

 

 ผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทํารายงานฯ ตามวรรคหนึงต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามขอ้ 13 

(3)(4)(5)(6) หรือ (7) แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 2 (พ.ศ. 2527) และฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529)  เวน้แต่ระยะเวลาได ้

ล่วงพน้ไปแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีนบัตงัแต่วนัทีถูกสั งเพิกถอนใบอนุญาต 
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2)  ผูยื้นขอรับใบอนุญาตฯ จะตอ้งจดัเตรียมบุคลากร  ดงันี 

  (1)  ผูช้าํนาญการอย่างน้อย  1  คน  ซึงอยูป่ระจาํเพือทาํหนา้ทีรับผิดชอบในการทาํรายงานฯ 

  (2)  เจา้หนา้ทีอยา่งนอ้ย  3  คน  ซึงอยูป่ระจาํเพือร่วมในการทาํรายงานฯ 

 

คุณสมบัตขิองผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการ 

 

1)  สําเร็จการศึกษาอยา่งตาํในระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในวิชาหนึงวิชาใดและสาขาหนึงสาขาใด

ดงัต่อไปนี 

1.1  วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาสิงแวดลอ้ม  นิเวศวิทยา  หรือสุขาภิบาล 

1.2  วิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาสิงแวดลอ้ม  หรือสุขาภิบาล 

1.3  วิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์สิงแวดลอ้ม 

 

2)  ประสบการณ์เกียวกบัการปฏิบติังานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม  ตามหลกัเกณฑ์ที

คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติกาํหนด  คือ 

2.1  ผูช้าํนาญการจะตอ้งเคยปฏิบติัหนา้ทีทีเกียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม

ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารระหว่างประเทศ  หน่วยงานของรัฐของต่างประเทศ 

หรือบริษัททีปรึกษาทีมีธุรกิจเกียวกับสิ งแวดล้อม  ทังนีการปฏิบัติหน้าทีดังกล่าว  

ผูช้ํานาญการจะตอ้งเคยเป็นผูด้ําเนินการทังหมดหรือบางส่วนในการทาํงานอย่างหนึง 

อย่างใด คือ 

   2.1.1  การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

2.1.2  การวางแผนการจัดการ หรือการศึกษาและวิจัยทีเกียวกับสิ งแวดล้อม  เช่น  

 ดา้นภาวะมลพิษ  นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปกรรมและ           

                                             วฒันธรรม 

  2.2  ผูช้าํนาญการจะตอ้งมีประสบการณ์ตามระยะเวลา  ดงันี 

 2.2.1  ผูที้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจะตอ้งมีประสบการณใ์นการ 

                                             ปฏิบตัิงาน ตามขอ้ 2.1 มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
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   2.2.2  ผูท้ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะตอ้งมีประสบการณ์ในการ 

                                             ปฏิบตัิงานตาม ขอ้ 2.1 มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

   2.2.3  ผูที้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   จะตอ้งมีประสบการณ์ 

                                             ในการปฏิบติังานตาม  ขอ้  2.1  มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

  

3)  ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทาํรายงานฯ  ในส่วนทีเป็นเท็จ  ยกเว้นแต่ระยะเวลาไดล่้วงพน้ไปแล้ว 

ไม่นอ้ยกว่าสามปีนบัแต่วนัทีผูไ้ดรั้บอนุญาตซึงตนเคยมีส่วนร่วมในการทาํรายงานฯ  ในส่วนทีเป็นเทจ็ถกูสงัเพิก

ถอนใบอนุญาต 

 

หมายเหตุ  ผูช้าํนาญการทีมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามขอ้  1  สามารถเสนอขอเป็นผูช้ํานาญการได ้

ทงันี  ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามแนวทางการยกเวน้คุณสมบติัผูช้าํนาญการทีมีคุณวุฒิไม่ตรงตามกฎกระทรวง 

 

คุณสมบัตขิองเจ้าหน้าทปีระจํา 

 

1.   สําเร็จการศึกษาอย่างตาํในระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในวิชาวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ หรือ

สังคมศาสตร์ 

2.  ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทาํรายงานฯ  ในส่วนทีเป็นเทจ็  เวน้แต่ระยะเวลาไดล่้วงพน้ไปแลว้ไม่น้อย

กว่าสามปีนบัแต่วนัทีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึงตนเคยมีส่วนร่วมในการทาํรายงานฯ ในส่วนทีเป็นเทจ็ถูกสงัเพิกถอน

ใบอนุญาต 

 

แนวทางพจิารณาการยกเว้นคุณสมบัตขิองผู้ชํานาญการทมีีคุณวุฒไิม่ตรงตามกฎกระทรวง 

 

1.  สําเร็จการศึกษาอย่างตาํในระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้ม 

2.  มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานดา้นวิชาการเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม 

ไม่นอ้ยกว่า  10  ปี  ในส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์ารระหว่างประเทศ  หน่วยงานของรัฐของต่างประเทศ  หรือ 
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บริษทัทีปรึกษาทีมีธุรกิจเกียวกับสิงแวดล้อม  กล่าวคือ  จะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการทงัหมดหรือบางส่วนในการ

ทาํงานอยา่งหนึงอย่างใดดงัต่อไปนี 

(1)  การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

(2)  การวางแผน  การจดัการ  หรือการศึกษาและวิจัยทีเกียวกบัสิงแวดลอ้ม  เช่น  ดา้นภาวะ

มลพิษ นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ศิลปกรรม  และ

วฒันธรรม 

 

การเทยีบคุณวุฒด้ิานสิงแวดล้อม 

 

 คณะกรรมการผูช้ํานาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้มในคราวประชุม  ครังที  5/2544  เมือวนัที  13  กรกฎาคม  2544  เห็นชอบในการพิจารณาเรืองคุณวุฒิ

ของผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการ  ดงันี 

1.  กรณีผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการขอเทียบคุณวุฒิด้านสิงแวดลอ้ม  ให้พิจารณาจากหน่วยกิตวิชาที

ศึกษาทางดา้นสิงแวดลอ้มตามเกณฑที์  กพ.  กาํหนดโดยอิงหลักฐานตามทบวงมหาวิทยาลัย  คือ  ปริญญาตรี

จาํนวนอย่างน้อย  30  หน่วยกิต  ปริญญาโท  และ  ปริญญาเอก  จาํนวนอย่างน้อย  15  หน่วยกิต  จึงถือว่ามี

คุณวุฒิตรงตามกฎกระทรวง 

2.  หากจาํนวนหน่วยกิตไม่ผา่นเกณฑท์ีกาํหนดใหถื้อว่ามีคุณวุฒิไม่ตรงตามกฎกระทรวง ดงันัน จึงตอ้ง

พิจารณาการยกเวน้คุณสมบติัของผูช้าํนาญการทีมีคุณวุฒิไม่ตรงตามกฎกระทรวง  คือ  มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานดา้นวิชาการเกียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม  ไม่นอ้ยกว่า  10  ปี  ในส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ  องคก์ารระหว่างประเทศ  หน่วยงานของรัฐของต่างประเทศ  หรือบริษทัทีปรึกษาทีมีธุรกิจเกียวกบั

สิงแวดลอ้ม  กล่าวคือ  จะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการทงัหมดหรือบางส่วนในการทาํงานอยา่งหนึงอย่างใด ดงัต่อไปนี 

 

(2.1) การจัดท ํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม ให้หมายรวมถึง รายงาน 

 ผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้ (IEE) ขอบเขตการศึกษา (TOR) ของการจดัทาํรายงาน 

                     การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม  (EIA)  และหรือรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

                     เบืองตน้ (IEE) การประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มภายหลงัการดาํเนินโครงการ  (Post   

                     Evaluation) 
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(2.2)  ผลงานสิงแวดลอ้มอืน ๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดการ หรือการศึกษา และวิจัยที 

 เกี ย ว ข้อ ง กับ สิ ง แ ว ด ล้อ ม  เ ช่ น ด้า น ภ า ว ะ ม ล พิ ษ  นิ เว ศ วิ ท ยา  ก า ร อ นุ รั ก ษ ์

                     ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปกรรม วัฒนธรรม รวมทงัผลงานการพิจารณารายงานการ    

                     วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม การพิจารณารายงานผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้ และ 

                     การพิจารณารายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

3.  ประสบการณ์ตามขอ้  2 (2.1)  และ  2 (2.2)  ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  10  โครงการ หรือรวมกนัตอ้งไม่น้อยกว่า  

10 โครงการ 
 

3.  ขนัตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มสิีทธิทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 
 

1.  ชาํระเงินค่าคาํขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  (แบบ  

สวล. 3)  ในราคาฉบบัละ  40  บาท  ทีฝ่ายการคลงั  สํานักงานเลขานุการกรม  สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม   

2.  นาํใบเสร็จรับเงินไปขอรับแบบ  สวล. 3  จากกลุ่มงานพฒันาระบบและติดตามตรวจสอบ สํานัก

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

3.  การจดัเตรียมเอกสารและเอกสารหลกัฐาน  ดงัต่อไปนี 

3.1  หนังสือแจง้ความจาํนงในการขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานฯ  ต่อเลขาธิการ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ทงันี  กรณียืนทางไปรษณียห์รือผูน้ําส่ง 

ตอ้งเพิมเติมขอ้ความในหนงัสือแจง้ความจาํนง ดงันี “ในกรณีที สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม ตรวจสอบแลว้พบว่า เอกสารไม่ครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน ขา้พเจา้ยินดีแกไ้ขและ

จดัส่งใหส้ํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ภายใน ... วนั  (ให้ระบุจาํนวนวนั)  นบั

จากวนัทีขา้พเจา้ไดรั้บหนงัสือจากสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มโดยถือวนั

ไปรษณียต์น้ทาง หรือวนัทีขา้พเจา้หรือผูแ้ทนมารับหนงัสือ เป็นสําคญั” ในกรณีทีผูย้นืขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้

สิทธิทาํรายงานฯ  ตอ้งการเสนอผูช้าํนาญการโดยขอยกเวน้คุณสมบติัผูช้ํานาญการเป็นกรณีพิเศษ  เนืองจากผู ้

เสนอขอเป็นผูช้าํนาญการมีคุณวุฒิไม่ตรงตามกฎกระทรวง  ฉบบัที  2  (พ.ศ. 2527)  ให้ระบุไวใ้นหนังสือแจ้ง

ความจาํนงในการขอรับใบอนุญาตให้ชดัเจนดว้ย กรณีมอบอํานาจให้ดาํเนินการแทน  ให้แสดงหนังสือมอบ

อาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ในอตัราทีกฎหมายกาํหนด  

3.2  ใบเสร็จรับเงินค่าคาํขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม  (แบบ  สวล. 3) 
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3.3 กรอกขอ้ความตามแบบ  สวล. 3  ให้ครบถว้นและแนบหลกัฐาน ซึงระบุไวใ้นขอ้ 3 ตามแบบ  

สวล. 3 ประกอบดว้ย 

   3.3.1 หนงัสือรับรอง 

  1) ในกรณีทีเป็นสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั รัฐวิสาหกิจ และสภาการเหมืองแร่ 

ให้ยนืหนังสือรับรองการจดัตงั 

  2) ในกรณีทีเป็นบริษทั ห้างหุ้นส่วน ให้แนบหนังสือรับรองของนายทะเบียน

หุน้ส่วนบริษทั แสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือบริษทัจํากัด 

แลว้แต่กรณี และ 

    (1) ในกรณีทีเป็นหา้งหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน ใหย้ืนบญัชีแสดงรายชือและ

สัญชาติของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนดว้ย 

    (2) ในกรณีทีเป็นหา้งหุ้นส่วนจํากดั  ใหย้นืบญัชีแสดงรายชือและสัญชาติของ

หุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิ พร้อมทงัรายชือและสัญชาติของผูเ้ป็นหุน้ส่วนหมดทุกคนดว้ย 

    (3) ในกรณีทีเป็นบริษัทจํากัดให้ยืนบัญชีแสดงรายชือและสัญชาติของ

กรรมการบริษทัทุกคน พร้อมทงัรายชือและสัญชาติของผูถื้อหุน้ทุกคนดว้ย 

    (4) ในกรณีทีเป็นนิติบุคคลอืน ซึงจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ และมี

ผูรั้บใบอนุญาตทาํรายงานร่วมดว้ย ให้ยืนสําเนาใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงาน

เกียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดล้อมของผูรั้บ

ใบอนุญาตทีร่วมทาํรายงานดว้ย 

   3.3.2 บญัชีแสดงรายชือ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของผูช้าํนาญการ  ซึงรับผดิชอบใน

การทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม

พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานแสดงคุณวุฒิ และประสบการณ์ 

   3.3.3 บญัชีแสดงรายชือและคุณวุฒิของเจา้หน้าที ซึงร่วมในการทาํรายงานดงักล่าว

พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานแสดงคุณวุฒิ 

   3.3.4 เอกสารแสดงว่าเป็นผูจ้ดัการหรือผูแ้ทน ซึงเป็นผูด้าํเนินกิจการของนิติบุคคล 

   3.3.5 หนงัสือมอบอาํนาจของผูมี้อํานาจลงลายมือชือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตใน

กรณีทีผูย้ืนคาํขออนุญาตไดรั้บมอบอาํนาจใหย้นืคาํขออนุญาต 

   3.3.6 เอกสารอืนๆ ถา้มี 
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3.4  เอกสารหลักฐานสถานภาพการอยู่ประจาํ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของผูเ้สนอขอเป็น

ผูช้าํนาญการและเจา้หนา้ทีประจาํ ประกอบดว้ย 

3.4.1 หนังสือรับรองสถานภาพการอยู่ประจาํของผูเ้สนอขอเป็นผูช้ํานาญการและ

เจา้หนา้ที  นิติบุคคลผูย้นืขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานฯ  ตามแบบฟอร์ม โดย แบบ นต. 1-1 กรณีการ

ยืนขอรับใบอนุญาต , แบบ นต. 1-2 กรณีการยืนขอให้บุคคลเป็นผู ้ชํานา ญการ (เพิ มผูช้ํานาญการ)/ 

เพิมเจา้หนา้ทีประจาํ ซึงมีการลงลายมือชือของผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการและเจา้หนา้ทีดว้ย 

3.4.2 หลกัฐานผูข้อเป็นผูช้าํนาญการ 

(1) หลกัฐานแสดงคุณวุฒิทุกระดบัตงัแต่ปริญญาตรีขึนไป  จาํนวน  1  ชุด  

ไดแ้ก่  ปริญญาบตัร  หากปริญญาบตัรไม่ระบุสาขาทีสําเร็จการศึกษาใหย้ืนหลกัฐานอืนทีระบุสาขาวิชาทีสําเร็จ

การศึกษา  เช่น  ใบแสดงวิชาทีศึกษา  สําเนาแสดงหลกัฐานดงักล่าว  จะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

(2) ประวติัการทาํงาน  (Biodata)  จํานวน  1  ชุด  โดยมีรายละเอียดของ

ประวติัการศึกษา  ประวติัการทาํงาน  ชือหน่วยงานและหน้าทีความรับผิดชอบ  ระบุระยะเวลาการทาํงานใน

หน่วยงานแต่ละแห่ง  เรียงตามระยะเวลา และแนบเอกสารรับรองการปฏิบติังานจากหน่วยงาน  ซึงระบุช่วงเวลา

การปฏิบติังานในหน่วยงานแต่ละแห่ง 

(3)บ ัญชีแ สดงรายชือ   คุณวุฒิและประสบการณ์ของ ผู้เสนอขอเป็น

ผูช้าํนาญการ ตามแบบ นต. 2 จาํนวน  25  ชุด 

(4) สรุปผลงานทีรับผิดชอบเกียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม  

(EIA) และผลงานการศึกษาอืนๆ  ทีเกียวกบัสิงแวดลอ้ม  (ไม่ใช่  EIA)  ลงใบแบบสรุปผลงาน/โครงการของ 

ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการ  ตามแบบ นต. 3  จาํนวน  25  ชุด 

(5)  สรุปรายละเอียดผลงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม/

โครงการทีเกียวขอ้งด้านสิงแวดล้อม ตามแบบ นต. 4  จํานวน  25  ชุดต่อผลงาน (สรุปเป็นภาษาไทย 

ไม่เกิน 3 หน้า) 

 สําหรับผูที้เคยไดรั้บอนุญาตเป็นผูช้าํนาญการมาแลว้  ให้สรุปผลงานของผูช้ํานาญในช่วงใบอนุญาตฯ  

ฉบบัสุดทา้ยเท่านนั  ในกรณีผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการทีไม่ผ่านเกณฑก์ารสัมภาษณ์  สามารถใช้ผลงานเดิมที

ใชใ้นการสัมภาษณ์ครังทีผา่นมามาประกอบในการสัมภาษณ์ในครังถดัไปได ้ โดยให้เสนอเอกสารแบบที  1  

และแบบที  2  ให้สํานกังานฯ พิจารณาในเบืองตน้  จาํนวน  1  ชุด  ก่อน 

(6) บญัชีรายชือผลงานทีเคยพิมพเ์ผยแพร่  (ถา้มี)  จาํนวน  25  ชุด 
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 (7) ในกรณีทีผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการหรือเจา้หนา้ทีเป็นบคุคลต่างดา้วตอ้ง

เสนอสําเนาใบอนุญาตทาํงาน  ซึงออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ทีระบุให้ผูเ้สนอขอเป็น

ผูช้าํนาญการหรือเจ้าหน้าทีนันปฏิบติังานประจาํหน่วยงานซึงยืนขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานได ้ 

และตอ้งระบุ ลกัษณะของงานให้สามารถปฏิบติังานดา้นการให้คาํปรึกษาและแนะนํางานด้านสิงแวดลอ้ม  

พร้อมทงัรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 

 เอกสารทีเสนอเป็นเอกสารสําคญัในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลนักรองการขอรับใบอนุญาต

ทาํรายงานฯ  และคณะกรรมการผูช้ํานาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานฯ  ดงันัน  จะตอ้ง

จดัทาํดว้ยความระมดัระวงัความถูกตอ้งของขอ้มูลและสามารถตรวจสอบได ้

 

 ทงันี  ผลงานทีเสนอทงัหมดต้องมีเอกสารรับรองผลงานตามแบบ นต. 5  ซึงออกโดยหน่วยงาน 

ผูท้ ําการศึกษาหรือหน่วยงานเจา้ของโครงการแนบมาด้วย  และมีเอกสารการแบ่งสัดส่วนผลงานระหว่าง

ผูร่้วมงาน ดงันนั หากไม่เป็นไปตามทีกาํหนด  สํานกังานฯ  จะไม่พิจารณา 

(8) รูปถ่ายขนาด  2  นิว  จาํนวน  1  ภาพ ซึงเป็นรูปปัจจุบนัทีถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

(9) หลกัฐานอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง  เช่น  สําเนาบตัรประชาชน สําเนาใบเปลียนชือ  

สําเนาใบเปลียนชือสกุล สําเนาทะเบียนสมรส  เป็นตน้  พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 3.4.3  หลกัฐานผูเ้สนอขอเป็นเจา้หนา้ที 

    (1)  หลกัฐานแสดงคุณวุฒิ  จาํนวน  1  ชุด  ไดแ้ก่  ปริญญาบตัร หากปริญญาบตัร

ไม่ระบุสาขาทีสําเร็จการศึกษา  ให้ยนืหลกัฐานอืนทีระบุสาขาวิชาทีสําเร็จการศึกษา เช่น ใบรายงานผลการเรียน 

ทีแสดงวิชาทีศึกษา  สําเนาแสดงหลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

(2 ) ประวติัการทาํงาน  (Biodata)  จาํนวน  1  ชุด  โดยมีรายละเอียดของ

ประวติัการศึกษา  ประวติัการทาํงานระบุชือหน่วยงาน  หน้าทีความรับผิดชอบและระยะเวลาการทาํงานใน

หน่วยงานแต่ละแห่งเรียงตามระยะเวลา  

(3) หลกัฐานอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง  เช่น  สําเนาบตัรประชาชน สําเนาใบเปลียนชือ  

สําเนาใบเปลียนชือสกุล สําเนาทะเบียนสมรส  เป็นตน้  พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
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แบบ นต. 1-1 

 

แบบรายงานสถานภาพการอยู่ประจํา  (กรณกีารยนืขอรับใบอนุญาตฯ) 

 

วนัที     

  (ชือนิติบุคคล)           

ขอรับรองว่าผูมี้รายชือต่อไปนีปัจจุบนัปฏิบติังานประจาํที         (ชือนิติบุคคล)

และไม่เคยมีส่วนร่วมในการจดัทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือน

ต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม ในส่วนทีเป็นเทจ็ 

 

  ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการ           ลายมือชือ 

              

              

              

 

  ผูเ้สนอขอเป็นเจา้หนา้ทีประจาํ           ลายมือชือ 

              

              

              

 

         ลงนามและประทบัตรานิติบุคคล 
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แบบ นต. 1-2 

แบบรายงานสถานภาพการอยู่ประจํา 

(กรณกีารยนืขอให้บุคคลเป็นผู้ชํานาญการ (เพมิผู้ชํานาญการ) / เพิมเจ้าหน้าทปีระจํา) 
 

วนัที     

  (ชือนิติบุคคล)           

ขอรับรองว่าผูมี้รายชือต่อไปนีปัจจุบนัปฏิบติังานประจาํที         (ชือนิติบุคคล) 

และไม่เคยมีส่วนร่วมในการจดัทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือน

ต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม ในส่วนทีเป็นเทจ็ 
 

           ผูช้าํนาญการ            ลายมือชือ 

              

              

              
 

         เจา้หนา้ทีประจาํ            ลายมือชือ 

              

              

              
 

  ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการ           ลายมือชือ 

              

              

              
 

  ผูเ้สนอขอเป็นเจา้หนา้ทีประจาํ           ลายมือชือ 

              

              

              
 

         ลงนามและประทบัตรานิติบุคคล 
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แบบ นต. 2 

บัญชีแสดงรายชือ  คุณวุฒแิละประสบการณ์ของผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการ 

 

ลําดับ 

ท ี
ชือ – สกุล อาย ุ ทอียู่ 

การศึกษา 
ประสบการณ์เกียวกับการปฏิบัติงานการ

ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อม 

ผลการพจิารณา 

ระดับ วิชา –สาขา 
สถาน 

ศึกษา 

ปีทีจบ

การศึกษา 

เห็นชอบ 

(จํานวน) 

ไม่เห็นชอบ 

(จํานวน) 
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ตวัอย่างการกรอกแบบ นต. 2 

บัญชีแสดงรายชือ  คุณวุฒแิละประสบการณ์ของผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการ 

 

ลําดับ 

ท ี
ชือ – สกุล อาย ุ ทอียู่ 

การศึกษา 
ประสบการณ์เกียวกับการปฏิบัติงานการ

ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อม 

ผลการพจิารณา 

ระดับ วิชา –สาขา 
สถาน 

ศึกษา 

ปีทีจบ

การศึกษา 

เห็นชอบ 

(จํานวน) 

ไม่เห็นชอบ 

(จํานวน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย.................................. .......  ปี .......................................... วทม. วิทยาศาสตร์

สิ งแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลัย

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

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

................. รับผดิชอบการจดัทาํรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มระหว่าง

ปี........ถึง..........มีผลงานรายงานการ

วิเคราะห์  รวม.......โครงการ  ไดแ้ก ่

โครงการเหมืองแร่...................โครงการ 

โครงการอุตสาหกรรม.............โครงการ 

โครงการพลงังาน.....................โครงการ 

โครงการเหมืองแร่

................โครงการ 

 

โครงการ

อุตสาหกรรม

................โครงการ 

โครงการเหมืองแร่

................โครงการ 

 

โครงการพลังงาน

................โครงการ 
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แบบ นต. 3 

แบบสรุปผลงาน/โครงการของผู้ชํานาญการเพือรับผดิชอบในการทาํรายงานฯ  (ระบุชือผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการ) 

 

ลาํดับ 

ท ี

(1) 

ชืองาน 

(2) 

พ.ศ. 

(3) 

เจ้าของโครงการ 

(4) 

ขนาดโครงการ 

หน้าทคีวาม

รับผดิชอบ 

(7) 

สัดส่วน

ความ

รับผดิชอบ 

เทยีบกับทงั

โครงการ 

(8) 

ผลการพจิารณา

โครงการ 

(9) 

จํานวนคน 

(คน) 

(5) 

ระยะเวลา

โครงการ 

(เดือน) 

(6) 
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คาํอธิบายวิธีการกรอกแบบ นต. 3 

 

แบบสรุปผลงาน/โครงการ 

 

 1.  ลาํดบัที  1  :  ใหจ้ดัลาํดบัผลงานเป็นหมวดหมู่  เช่น  ผลงาน  EIA  หรือผลงานทีเกียวกบัสิงแวดลอ้ม  

(มิใช่  EIA)  เรียงลาํดบัผลงานในหมวดหมู่นนั  ตามปี  พ.ศ.  ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 2.  ชืองาน/โครงการ/สถานทีตงัโครงการ  :  ใหร้ะบุชืองาน/โครงการ  สถานทีตงัโครงการเป็นภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษแลว้แต่กรณี  ทงันีหากเป็นโครงการดา้นเหมืองแร่ใหร้ะบุเลขทีคาํขอประทานบตัรดว้ย 

 3.  พ.ศ.  :  ปีทีเสนอผลงานใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการหรือ  สผ.  พิจารณา 

 4.  เจา้ของโครงการ  :  ใหร้ะบุชือผูว่้าจา้งในการทาํงานหรือโครงการศึกษานนั 

 5.  จาํนวนคน  :  ใหร้ะบุเฉพาะจาํนวนบุคลากรหลกัทีรับผดิชอบในโครงการทีศึกษานนั 

 6  ระยะเวลาโครงการ  :  ใหร้ะบุเฉพาะระยะเวลาของโครงการเป็นจาํนวนเดือน 

 7.  หนา้ทีความรับผดิชอบ  :  ใหร้ะบุหนา้ทีและความรับผดิชอบของผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการ ในการ

ดาํเนินงานโครงการนนั  เช่น  ศึกษาและประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มดา้นธรณีวิทยา  ศึกษาและประเมินผล

กระทบสิงแวดลอ้มดา้นป่าไม ้ สัตวป่์า  ในกรณีทีรับผิดชอบในฐานะผูช้าํนาญการเพือรับผิดชอบในการจัดทาํ

รายงาน  EIA  ใหร้ะบุว่ารับผิดชอบในฐานะผูช้าํนาญการ  หรือหากมีหนา้ทีอืน ๆ  ก็ให้อธิบายลกัษณะงานและ

ชือตาํแหน่งใหช้ดัเจน 

 8.  สัดส่วนความรับผดิชอบ  :  ใหร้ะบุสัดส่วนความรับผดิชอบของผูช้าํนาญการซึงได้ดาํเนินการ โดย

หมายถึง  เปอร์เซ็นตก์ารทาํงานเปรียบเทียบกบัทงัโครงการ  (สําหรับผลงาน EIA ให้แนบหนังสือรับรองการจัดทาํ

รายงานฯ โดยใชส้ําเนาแนบ สผ. 3 และบญัชีรายชือสัดส่วนความรับผิดชอบของผูจ้ ัดทาํรายงานฯ โดยใช ้

สําเนาแนบ  สผ. 5 พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง) 

 9.  ผลการพิจารณาโครงการ  :  ให้ระบุหน่วยงานใดเป็นผูพิ้จารณาผลงานหรือรายงานฯ  ของโครงการ

นนั  และระบุผลการพิจารณา  (เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  กาํลงัพิจารณาฯ)  ดว้ย 
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ตวัอย่างการกรอกแบบ นต. 3 

แบบสรุปผลงาน/โครงการของผู้ชํานาญการเพือรับผดิชอบในการทาํรายงานฯ  (นาย     ) 

 

ลําดับ 

ท ี

(1) 

ชืองาน 

(2) 

พ.ศ. 

(3) 

เจ้าของโครงการ 

(4) 

ขนาดโครงการ 

หน้าทีความรบัผดิชอบ 

(7) 

สัดส่วนความ

รับผดิชอบ 

เทียบกับทัง

โครงการ 

(8) 

ผลการพจิารณาโครงการ 

(9) 

จํานวนคน 

(คน) 

(5) 

ระยะเวลา

โครงการ 

(เดอืน) 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้มโครงการท่าอากาศยาน   

ทีตังโครงการ........................................ 

จดัทาํรายงานโดย................................. 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้มโครงการโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อน.............................................. 

ชุดที....................................................... 

ทีตังโครงการ........................................ 

จดัทาํรายงานโดย................................. 

 

ผลงานทีมิใช่  EIA 

การจดัทาํแผนแม่บทการพฒันานิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพดุ  ระยะที........... 

 

2539 

 

 

 

 

 

2542 

 

 

 

 

 

 

2540 

กรมการบินพาณิชย ์

 

 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

10 

8 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

-  ผูช้าํนาญการ 

-  ศึกษาดา้นคุณภาพนาํ 

-  ประเมินผลกระทบและ 

เสนอมาตรการดา้นคุณภาพ

นาํ 

 

-  ศึกษาคุณภาพนาํ

นิเวศวิทยาและการประมง 

 

 

 

 

 

-  ศึกษาเรืองการใช้

ประโยชน์ทีดิน 

20 เห็นชอบ โดย สผ. ขอ

ขอ้มลูเพมิเติม _ ครัง และ 

คชก. ขอขอ้มลูเพิมเติม_

ครัง 

 

 

อยู่ระหว่างการแกไ้ข

รายงานตามมติ คชก. 

 

 

 

 

 

การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย  เห็นชอบ 
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แบบ นต. 4 

แบบสรุปรายละเอยีดผลงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม/ 

โครงการทเีกยีวข้องด้านสิงแวดล้อม 

เพอืประกอบการพจิารณาขอรับใบอนุญาตฯ  (ระบุชือผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการ) 

 

1. ชือผลงาน            

2. ระยะเวลาดาํเนินงาน  (เดือน   พ.ศ.       ถึง   เดือน     พ.ศ.     )      

3. เจา้ของโครงการ            

4. หนา้ทีความรับผดิชอบของผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการในการศึกษาโครงการ 

.             

.             

5. วตัถุประสงค ์

1.               

2.               

3.               

6. บทคดัยอ่ 

.             

.             

.             

.             
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7. สรุปผลการดาํเนินงาน 

.             

.             

.             

.             

8. ปัจจุบนัมีการนาํผลทีไดไ้ปใชป้ระโยชน์  คือ 

.             

.             

.             

.             

.             

.             

.             

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการทาํรายงาน 

.             

.             

.             

.             

.             

.             

.             
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แบบ นต. 5 

ตวัอย่างหนังสือรับรองผลงาน 

 

ที..............................       ชือหน่วยงานผูว่้าจา้งหรือหน่วยงานผูท้าํการศึกษา 

         ทีตงั ....................................................................... 

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

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

 

หนงัสือรับรอง 

 

 หนงัสือฉบบันีให้ไวเ้พือรับรองว่าบริษทั.........................................................................................จาํกดั

ตงัอยูเ่ลขที...........ซอย.............................ถนน....................................แขวง.........................เขต...........................

จงัหวดั..............................................................ไดเ้ป็นผูรั้บจา้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม

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

ตามสัญญาเลขที.........................ลงวนัที.....................................ระยะเวลาในการจา้ง....................................เดือน  

ระหว่างวนัที.............เดือน.........................พ.ศ. ...................................ถึงวนัที....................................................

บริษทั........................................................................................................จาํกดั  ไดส่้งมอบงานดงักล่าวให้กบั

..................(ชือหน่วยงานผูว้่าจา้ง)...............................................ซึง..........................(ชือหน่วยงานผูว้่าจา้ง) 

ไดต้รวจรับงานเรียบร้อยแลว้ ปรากฏว่าถูกตอ้งตามเงือนไขของสัญญาทุกประการ 

 

     ให้ไว ้ ณ  วนัที.............เดือน...........................พ.ศ. ………. 

 

(ลายมือชือผูมี้อาํนาจของหน่วยงานผูว่้าจา้งหรือหน่วยงานผูว่้าจา้งหรือหน่วยงานผูท้าํการศึกษา) 
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ขันตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

 

   ขอรับแบบคาํขอ (สวล.3) ทีกลุ่มงานพิจารณาผูม้ีสิทธิทาํรายงาน/กพส. 

                          กรอกแบบคาํขอและจดัเตรียมเอกสารตามคู่มือขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูมี้อาํนาจยืนดว้ยตนเอง (หรือมอบอาํนาจ) โดยยืนที สผ. ยืนทางไปรษณีย ์หรือผูน้าํส่ง (Messenger) 

แกไ้ขไม่ไดท้นัที ทาํบนัทึกข้อตกลงและ

กาํหนดวนัแกไ้ข หากพน้กาํหนดจะถือว่า  

ทิ งคาํขอและจาํหน่ายเรืองออกจากสารบบ 

แกไ้ข และ

เพิมเติม

เอกสาร 

ไม่ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 
จนท.สผ. จดัทาํ ส.แจง้ 

ผูข้อรับ (7 วนัทาํการ) 

 
ครบถ้วน 

ลงรับคําขอ 

จนท. สผ.พิจารณาความถูกต้องของคาํขอและเอกสาร (5 วนัทาํการ) 

ไม่ถูกต้อง จนท. สผ.           

แจง้ผูข้อรับ (5 วนัทาํการ) 

 

จนท.สผ. พิจารณาและสรุปคุณสมบติั/ผลงาน/ประสบการณ์             

ของผูช้าํนาญการและจนท.ประจาํ (15 วนัทําการ) 

ไม่สมบูรณ์ จนท.สผ.แจ้งผูข้อรับ (5 วนัทาํการ) สมบูรณ์ 

อนุกรรมการกลนักรองฯ พิจารณาและสัมภาษณ์ผูช้าํนาญการ (15 วนัทาํการ) 

คชก.พิจารณาผูม้ีสิทธิฯ พิจารณา (15 วนัทาํการ) 

นิติบุคคลผูรั้บคําขอยืนหนงัสือแจง้ความจาํนงและแบบคําขอ สวล. 3 1. การตรวจสอบเอกสาร 

2. การพิจารณา 

3. การพิจารณา 

4. การพิจารณาอนุญาต 

5. การพิจารณาอนุญาต 

ชาํระค่าแบบคาํขอ (สวล.3) ทีกลุ่มงานคลังและพสัดุ 

 

การเตรียมการจัดทําคําขอ 

ถูกต้อง 

ผูมี้อาํนาจลงนามและแจง้ผลผูข้อรับ (5 วนัทาํการ) 6. การแจ้งผลการพิจารณา 

หมายเหตุ       รวมระยะเวลาในการพิจารณาคําขอสวล. 3 และการพิจารณาอนุญาต 55 วันทําการ (นับจากวันทีลงรับคําขอ)  

                       ทังนี ไม่นับระยะเวลาทีผู้ยืนขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือเพิมเติมเอกสาร 

 

ผูรั้บคาํขอแกไ้ข/เพิมเติม หากพน้กาํหนดจะถือวา่

ทิ งคาํขอและจาํหน่ายเรืองออกจากสารบบ 

 

ผูรั้บคาํขอแกไ้ข/เพิมเติม หากพน้กาํหนดจะถือวา่          

ทิ งคาํขอและจาํหน่ายเรืองออกจากสารบบ 

ผูรั้บคําขอแกไ้ข/เพิมเติม หากพน้กาํหนดจะถือวา่ทิ ง      

คาํขอและจาํหน่ายเรืองออกจากสารบบ 

***การมารับเอกสารเกยีวกบัการขอรับใบอนุญาตฯ ต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลฯ  หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ ซึงต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจ

พร้อมติดอากรแสตมป์ในราคาทีกฎหมายกําหนด หากไม่มารับภายในเวลาทีกําหนด สํานักงานนโยบายฯ จะจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ*** 
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4.  หลกัเกณฑ์การเชิญผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการมาสัมภาษณ์ ตามมติคณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณาผู้มี

สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ในการประชุมครังที 4/2558 เมือวันที 12 

มนีาคม 2558 

ดว้ยคณะกรรมการผูช้ํานาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม เห็นสมควรแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารเชิญผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการมาสัมภาษณ์เพือให้สอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑก์ารให้ใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม โดยในการประชุมครงัที 4/2558 เมอื

วนัที 12 มีนาคม 2558 ไดมี้มติใหห้ลกัเกณฑก์ารเชิญผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการมาสัมภาษณ์ เป็นดงันี  

1. เชิญมาสัมภาษณ์ทุกราย ในกรณต่ีางๆ ดังน ี

1) นิติบุคคลทีขอใบอนุญาตแทนใบอนุญาตทีจะหมดอายุ 

2) ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการทียงัไม่เคยเป็นผูช้าํนาญการมาก่อน   

3) ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการเคยเป็นผูช้าํนาญการมาก่อน แต่เปลียนนิติบุคคล  

4) นิติบุคคล ถูกสั งเพิกถอนใบอนุญาต  

5) นิติบุคคล ถูกสั งพกัใชใ้บอนุญาต  

6) นิติบุคคลทีไดรั้บใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี  

 

2. ไม่ต้องเชิญมาสัมภาษณ์ 

กรณีทีผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการในนิติบุคคลเดิมทีใบอนุญาตหมดอายุ โดยผา่นเกณฑก์ารสอบสัมภาษณ์

ในครังสุดทา้ยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  ทงันีระยะเวลาการเป็นผูช้าํนาญการประจาํนิติบุคคลให้พิจารณาจาก

ผลคะแนนเฉลียจากการสัมภาษณ์ในครังสุดทา้ยและผลงานทีเสนอ 

3. ให้มีผลใชบ้งัคบั ตงัแต่คณะกรรมการผูช้ํานาญการพิจารณาผูม้ีสิทธิฯ มีมติเห็นชอบในการแกไ้ข

หลกัเกณฑก์ารเชิญผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการมาสัมภาษณ์และไดรั้บรองมติแลว้ เมือวนัที 18  มีนาคม 2558 
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5.  การให้คะแนนสัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการ 

 

คณะอนุกรรมการกลนักรองการขออนุญาตทาํรายงานฯ  จะสัมภาษณผู์เ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการและให้

คะแนนตามแบบฟอร์มการใหค้ะแนนผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการ ซึงแบ่งเป็น  4  หวัขอ้  ประกอบดว้ย 1) ความ

เขา้ใจบทบาทหนา้ทีในฐานะผูช้าํนาญการ  2)  ความรับผดิชอบในฐานะผูช้าํนาญการ  3)  ความเขา้ใจทางดา้น

วิชาการ  และ  4)  ผลงาน  โดยฝ่ายเลขานุการจะรวบรวมคะแนนของอนุกรรมการทุกท่านมาหาค่าเฉลีย  ผูที้สอบ

ผา่นจะตอ้งไดรั้บคะแนนรวมเฉลียหัวขอ้ที  1  และ  2  ไม่ตาํกว่าร้อยละ  70.00  คะแนน  หัวขอ้ที  3  และ  4   

ไม่ตาํกว่าร้อยละ  60.00 และคะแนนเฉลียรวมของทงั  4  ขอ้ รวมกนัไม่ตาํกว่าร้อยละ 70.00  และผลการสอบ

สัมภาษณ์ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการจะนําเสนอคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มพิจารณาต่อไป 

 

ทงันี  ผูที้เคยเป็นผูช้าํนาญการแลว้ เมือไม่ผา่นหลกัเกณฑก์ารสัมภาษณ์  และมีการขอสัมภาษณ์ใหม่ให้

ใชห้ลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนในการสัมภาษณ์เป็นผูช้าํนาญการของผูที้เคยเป็นผูช้าํนาญการแลว้   
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แบบฟอร์มการให้คะแนนสัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการ  (สําหรับผู้ทีเคยเป็นผู้ชํานาญการแล้ว) 

 

 ชือผูเ้สนอขอเป็นผูช้ํานาญการ          

 ชือนิติบุคคล            

 สรุปผลการสัมภาษณ์    เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 

 เหตุผลประกอบการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ         

              

รายละเอียดคะแนน 

หัวข้อ คะแนนเต็ม คะแนนทีได้ หมายเหตุ 

1.  ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีในฐานะผูช้าํนาญการ  (12  คะแนน) 

     -  เกณฑ์ในการเลือกรับงาน 

     -  บทบาทหน้าทีของผูชํ้านาญการ 

     -  ความพร้อมของหน่วยงาน/เจา้หน้าที  

     -  การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทีมีมาตรฐาน 

2.  ความรับผิดชอบในฐานะผูช้าํนาญการ  (28  คะแนน) 

     -  การพฒันาบุคลากร  การพฒันาทีมงาน การพฒันาวชิาชีพ 

     -  จรรยาบรรณวชิาชีพ 

     -  การประเมินผลความพึงพอใจ/การควบคุมคุณภาพ 

     -  การแกไ้ขปัญหา 

3.  ความเขา้ใจดา้นวิชาการ  (รวม  30  คะแนน) 

3.1  ความรู้ดา้น  EIA  (20  คะแนน) 

     -  กฎหมายทีเกยีวขอ้ง ประกาศกระทรวง  พืนทีอนุรักษ ์

     -  ขนัตอนและระบบ  EIA  ขอ้เสนอแนะและแนวความคิดเทคโนโลย ีใหม่ๆ 

3.2  ความรู้ดา้นสิงแวดลอ้มอืน  ๆ  (10  คะแนน) 

(ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในดา้นนันๆ เพือประโยชน์ในการทาํ   EIA) 

4. ผลงาน  (ปริมาณและคุณภาพ)  (30  คะแนน) 

     -  ผลงาน  EIA  (ในฐานะผูจ้ดัทาํ  ผูช้าํนาญการ ผูก้าํกบังาน) 

     -  ผลงานดา้นสิงแวดลอ้มอืนๆ  (ถา้มี) 

 

3 

3 

3 

3 

 

7 

7 

7 

7 

 

 

10 

10 

 

10 

 

20 

10 

  

รวม 100   

หมายเหตุ -  ผูที้ผ่านความเห็นชอบเป็นผูช้ํานาญการตอ้งไดรั้บคะแนนเฉลียหัวขอ้ที 1 และ 2 ไม่ตาํกว่า 

   ร้อยละ  70.00  และ  คะแนนรวมหัวขอ้ที  3  และ  4  ไม่ตาํกว่าร้อยละ  60.00  และคะแนนเฉลีย 

   ของทงั  4  หวัขอ้รวมกนัไม่ตาํกวา่ร้อยละ  70.00 

-  ในหัวขอ้ที 4 กรณีไม่มีผลงานดา้นสิงแวดลอ้มอืนๆ ใหคิ้ดคะแนนจากผลงาน EIA 30    คะแนน 
 

 

ผูใ้หค้ะแนน.................................................................................วนัที................./....../......../(อนุกลนักรองฯครังที.../........) 
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แบบฟอร์มการให้คะแนนสัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ชํานาญการ  (สําหรับผู้ทียังไม่เคยเป็นผู้ชํานาญการ) 

 

 ชือผูเ้สนอขอเป็นผูช้ํานาญการ          

 ชือนิติบุคคล            

 สรุปผลการสัมภาษณ์   เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 

 เหตุผลประกอบการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ         

              

 รายละเอยีดคะแนน 

หัวข้อ คะแนนเต็ม คะแนนทีได้ หมายเหตุ 

1.  ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีในฐานะผูช้าํนาญการ  (20  คะแนน) 

     -  เกณฑ์ในการเลือกรับงาน 

     -  บทบาทหน้าทีของผูชํ้านาญการ 

     -  ความพร้อมของหน่วยงาน/เจา้หน้าที  

     -  การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทีมีมาตรฐาน 

2.  ความเขา้ใจในฐานะผูช้าํนาญการ  (20  คะแนน) 

     -  การพฒันาบุคลากร  การพฒันาทีมงาน การพฒันาวิชาชีพ 

     -  จรรยาบรรณวชิาชีพ 

     -  การประเมินผลความพึงพอใจ/การควบคุมคุณภาพ 

     -  การแกไ้ขปัญหา 

3.  ความเขา้ใจดา้นวิชาการ  (รวม  30  คะแนน) 

3.1  ความรู้ดา้น  EIA  (20  คะแนน) 

     -  กฎหมายทีเกยีวขอ้ง  ประกาศกระทรวง พืนทีอนุรักษ ์

     -  ขนัตอนและระบบ  EIA  ขอ้เสนอแนะและแนวความคิดเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

3.2  ความรู้ดา้นสิงแวดลอ้มอืนๆ  (10  คะแนน) 

(ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในดา้นนัน  ๆ   เพือประโยชน์ในการทาํ  EIA) 

4. ผลงาน (ปริมาณและคุณภาพ)  (30  คะแนน) 

     -  ผลงาน  EIA  (ในฐานะผูจ้ดัทาํ ผูช้าํนาญการ  ผูก้าํกบังาน) 

     -  ผลงานดา้นสิงแวดลอ้มอืนๆ  (ถา้มี) 

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

10 

10 

 

10 

 

20 

10 

  

รวม 100   

หมายเหตุ -  ผูที้ผ่านความเห็นชอบใหเ้ป็นผูช้าํนาญการตอ้งไดร้ับคะแนนเฉลียหวัขอ้ที  1  และ  2  ไม่ตาํกว่าร้อยละ  70.00   

    และคะแนนรวมหัวขอ้ที  3  และ  4  ไม่ตาํกว่าร้อยละ  60.00 และคะแนนเฉลียของทงั  4  หวัขอ้รวมกนัไม่ตาํ 

    กว่าร้อยละ  70.00   

-  ในหัวขอ้ที  4  กรณีไม่มีผลงานดา้นสิงแวดลอ้มอืน ๆ  ใหคิ้ดคะแนนจากผลงาน  EIA  30  คะแนน 

 

ผูใ้หค้ะแนน.................................................................................วนัที................./....../......../(อนุกลนักรองฯครังที.../........) 
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6.  หลกัเกณฑ์การกาํหนดระยะเวลาการให้อนุญาตนิติบุคคลและผู้ชํานาญการของนิตบุิคคล  

 1.  ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการทีถือว่าสัมภาษณ์ผ่าน  ตอ้งได้รับคะแนนเฉลียจากการสัมภาษณ์ตาม

เกณฑที์กาํหนด 

2.  การกาํหนดระยะเวลาของใบอนุญาตนิติบุคคลและการเป็นผูช้าํนาญการของนิติบุคคลยดึตามเกณฑ์

ดงัต่อไปนี 

2.1    การขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

   2.1.1  นิติบุคคลเดิมทีเคยไดรั้บอนุญาต 

          กรณีที  1  ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการเคยเป็นผูช้ํานาญการมาแลว้  (ประจาํนิติ 

                      บุคคลใดก็ตาม)  หากได้รับคะแนนเฉลียจากการสัมภาษณ์มากกว่าหรือเท่ากบั 

                      เกณฑ์ผ่านทีกําหนด  ให้นิติบุคคลนันไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูม้ีสิทธิทาํรายงาน 

                      การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม มีระยะเวลาไม่เกิน  3  ปี 

            กรณีที  2  ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการยงัไม่เคยเป็นผูช้าํนาญการมาก่อน  หากถา้ 

                                             ได้รับคะแนนเฉลียจากการสัมภาษณ์มากกว่าหรือเท่ากบัเกณฑผ์า่นทีกาํหนด  ใหนิ้ติ 

                                             บุคคลนันได้รับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิท ํารายงา นการวิเคราะห์ผลกระทบ 

                                             สิงแวดลอ้ม มีระยะเวลาไม่เกิน  2  ปี 

   2.1.2  นิติบุคคลใหม่ทียงัไม่เคยไดร้ับอนุญาต 

 กรณีทีนิติบุคคลใหม่ยืนขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ 

                                              ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  ถา้ผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการทงัทีเคยเป็นผูช้ํานาญการ 

                                              มาแลว้  (ประจาํนิติบุคคลใดก็ตาม)  หรือผูเ้สนอขอเป็นผูช้าํนาญการไม่เคยให้เป็น

 ผูช้าํนาญการมาก่อน หากไดค้ะแนนเฉลียจากการสัมภาษณ์มากกว่าหรือเท่ากบั 

                                              เกณฑผ์า่นทีกาํหนด  ให้นิติบุคคลนนัไดรั้บใบอนุญาตมีระยะเวลาไม่เกิน  2  ปี 
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2.2  การขอใหบุ้คคลเป็นผูช้าํนาญการ (เพิมผูช้าํนาญการ) 

   2.2.1  นิติบุคคลเดิมทีเคยไดรั้บอนุญาต 

             กรณีที  1  ผูช้าํนาญการทีเคยเป็นผูช้าํนาญการมาแลว้  (ประจาํนิติบุคคลใดก็ 

         ตาม)  หากไดค้ะแนนเฉลียจากการสัมภาษณ์มากกว่าหรือเท่ากบัเกณฑ์ผา่น 

         ทีกาํหนด  ให้ผูช้าํนาญการทีขอเพิมนันเป็นผูช้าํนาญการของนิติบุคคลดงักล่าว 

         ไม่เกิน  3  ปี 

กรณีที  2  ผูช้าํนาญการทีขอเพิมไม่เคยเป็นผูช้าํนาญการมาก่อนหากไดรั้บ 

คะแนนเฉลียจากการสัมภาษณ์มากกว่าหรือเท่ากบัเกณฑผ์่านทีกาํหนด  ให ้

ผูช้าํนาญการทีขอเพิมนนัเป็นผูช้าํนาญการของนิติบุคคลดงักล่าวไม่เกิน  2  ปี 

   2.2.2  นิติบุคคลใหม่ 

              กรณีนิติบุคคลใหม่ยนืขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานและภายหลงัจาก 

           ทีไดรั้บใบอนุญาตแลว้ไดย้นืขอเพิมผูช้าํนาญการโดยผูช้าํนาญการทีขอเพิมเป็น 

           ผูที้เคยเป็นผูช้าํนาญการแลว้  (ประจาํนิติบุคคลใดก็ตาม)  หรือผูเ้สนอขอเป็น 

           ผูช้าํนาญการไม่เคยเป็นผูช้าํนาญการมาก่อน  หากไดรั้บคะแนนเฉลียจากการ 

           สัมภาษณ์มากกว่าหรือเท่ากบัเกณฑผ่์านทีกําหนด  ใหผู้ช้าํนาญการทีขอเพิมนนั 

           เป็นผูช้าํนาญการของนิติบุคคลไม่เกิน 2 ปี 

 

ทงันี  การขอเพิมผูช้ํานาญการให้ถือว่าระยะเวลาการเป็นผูช้าํนาญการประจํานิติบุคคล เริม

ตงัแต่วนัทีคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณาผูม้ีสิทธิทาํรายงานมีมติเห็นชอบไปจนครบกาํหนดวนัทีเห็นชอบ

ให้เป็นผูช้าํนาญการ  ยกเวน้กรณีทีวนัสินสุดมีระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาอายใุบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงาน

ของนิติบุคคล ใหถื้อวนัสินสุดของใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานของนิติบุคคลเป็นหลกั 
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  หมายเหตุ 1.  อายุใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานฯ ของนิติบุคคลให้เริมตงัแต่วนัที  

นิติบุคคลชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จนถึงวนัสินสุดระยะเวลาอายใุบอนุญาต 

    2.  การเสนอขอเป็นเจา้หนา้ทีประจาํนิติบุคคลให้ถือว่าเป็นเจา้หน้าทีประจาํ 

โดยนบัตงัแต่วนัทสีํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไดแ้จง้ใหนิ้ติบุคคลทราบ 

3.  ในกรณีนิติบุคคลหรือผูช้ํานาญการมีส่วนร่วมในการจัดทาํรายงานทีมี

ปัญหาเรืองคุณภาพรายงาน  หรือไดรั้บการตกัเตือน จากสํานกังาน  จาํนวน  2  ครัง  คณะกรรมการผูช้าํนาญการ

พิจารณาผูมี้ สิทธิทาํรายงานฯ อาจมีดุลยพินิจในการกําหนดระยะเวลาเป็นกรณีพิเศษ โดยลดอายุใบอนุญาตฯ 

ในการขอรับใบอนุญาตฯ ครังต่อไปลง  1  ปี 

4. ในกรณีทีนิต ิบุคคลเคยถูกสั งพกัใช้หรือถูกสั งเพิกถอนใบอนุญาตฯ

คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณาผูมี้สิทธิทาํรายงานฯ อาจมีดุลยพินิจในการกาํหนดอายขุองใบอนุญาตฯ ใน

การขอรับใบอนุญาตฯ ในครังต่อไปเป็นกรณีพิเศษ 
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7.  ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเพอืร่วมทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

 ในกรณีทีนิติบุคคลไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มแลว้  ใน

การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการต่าง ๆ  ควรจะตอ้งจดัหาผูเ้ชียวชาญทีจะร่วม

จดัทาํรายงานฯ  ตามบญัชีผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาดงัตารางที  1  โดยผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาควรมีคุณวุฒิในสาขา

ทีกาํหนด  รวมทงัจะตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานในสาขานนั  ในส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ในหน่วยงานของ

รัฐทงัในหรือต่างประเทศ  หรือบริษทัเอกชน  อยา่งนอ้ย  5  ปี 

 

 ทงันี  ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  จะตอ้งแนบบญัชีรายชือรับรองหัวขอ้ศึกษาและ

คุณวุฒิของผูร่้วมจดัทาํรายงานฯ  ดงัตารางที  2 
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ตารางท ี 1 

บัญชีผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาทจีะร่วมทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

จําแนกตามประเภทโครงการต่าง ๆ 

 

โครงการ คุณวุฒ ิ

เขือนเก็บกกันาํ/อ่างเก็บนํา/ชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนามบินพาณิชย/์ระบบทางพิเศษ/ระบบ

ขนส่งมวลชนทีใชร้าง/ทางหลวง 

 

1. วิศวกรรมสิงแวดลอ้ม/วิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม 

2. วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งนํา /วิศวกรรมชลประทาน/

วิศวกรรมชลศาสตร์ 

3. วนศาสตร์ 

4. ชีววิทยา/ประมง/นิเวศวิทยา 

5. สาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

6. สังคมศาสตร์สิงแวดล้อม/สังคมวิทยา/สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

7. โบราณคดี 

8. ธรณีวิทยา 

9. ผงัเมือง/วางผงัชุมชน/การวางแผนภาค/ภูมิสถาปัตยกรรม/

สถาปัตยกรรม 

10. ปฐพีวิทยา 

11. อุทกวิทยา 

12. การใชท้ีดิน/การเกษตร 

13. เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สิงแวดลอ้ม 

 

1. วิทย า ศา สต ร์สิ ง แ ว ดล้อ ม/ วิทย า ศ า สต ร์ สุ ขา ภิ บา ล  

วิศวกรรมสุขาภิบาล/โยธา/สิงแวดลอ้ม/วิศวกรรมจราจร 

2. วนศาสตร์ 

3. สังคมศาสตร์สิงแวดลอ้ม 

4. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั/ฟิสิกส์ 



-30- 

 

ตารางท ี 1  (ต่อ) 
 

โครงการ คุณวุฒ ิ

โรงแรม/อาคารชุด/อาคารขนาดใหญ่/

จดัสรรทีดิน/โรงพยาบาล 

 

 

 

 
 

การทาํเหมือง 

 

 

 

 

 
 

ท่าเรือพาณิชย/์การถมทีดินในทะเล 

 

 

 

 

 
 

อุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม/

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 

 

1. ผงัเมือง/วางผงัชุมชน/เคหะการ/สถาปัตยกรรม/ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 

2. วิท ยา ศ า ส ต ร์สิ ง แ ว ดล้อ ม/ วิ ศว ก รร มสิ ง แ ว ด ล้อ ม/

วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล/วิศวกรรมสุขาภิบาล 

3. วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมเครืองกล/วิศวกรรมไฟฟ้า/

วิศวกรรมจราจร 
 

1. วิศวกรรมเหมืองแร่/วิศวกรรมปิโตรเลียม 

2. วิศวกรรมสิ งแวดล้อม/วิศวกรรมศาสตร์สิ งแวดล้อม/

วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

3. ธรณีวิทยา 

4. วนศาสตร์/เกษตรศาสตร์/สมุทรศาสตร์ 

5. โบราณคดี/สังคมศาสตร์สิงแวดลอ้ม 
 

1. วิศวกรรมชายฝั ง/วิศวกรรมชลศาสตร์/วิศวกรรมอุทก

ศาสตร์/วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งนาํ 

2. วิทยา ศ า สตร์สิ ง แ วดล้อ ม/สุขา ภิบา ล /วิทย า ศา สต ร์

สิงแวดลอ้ม/สุขาภิบาล 

3. วิทยาศาสตร์ทะเล/นิเวศวิทยาทางทะเล/ชีววิทยาทางทะเล/

สมุทรศาสตร์/วาริชศาสตร์ 
 

1. วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมอุตสาหกรรม/เคมี/ปิโตรเคมี 

2. วิศ วก ร ร ม สิ งแ ว ด ล้อม/วิท ย า ศ า สต ร์สิ ง แ ว ด ล้อ ม/

วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล/วิศวกรรมสุขาภิบาล 

3. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. สังคมศาสตร์สิงแวดลอ้ม/ผงัเมือง 
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ตารางท ี 2  บัญชีรับรองหัวข้อศึกษาและคุณวุฒขิองผู้ร่วมจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม  

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

 

หัวข้อ/ชือ-สกุล คุณวุฒกิารศึกษา ทอียู่ปัจจุบัน ททีาํงานปัจจุบัน ลายมอืชือ 

การประเมินผล

กระทบดา้นอากาศ  

นาย......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 หมายเหตุ การลงลายมือชือถือเป็นการยนืยนัว่าไดมี้ส่วนร่วมในการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 
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8.  หน้าทขีองผู้ได้รับใบอนุญาต 

 1.  ตอ้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

 2.  ไม่จดัทาํรายงานฯ  ดว้ยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุในทางราชการไดรั้บความเสียหาย 

 3.  ไม่จดัทาํรายงานฯ  อนัเป็นเทจ็ 

4.  ไม่ยนิยอมใหผู้ช้าํนาญการหรือเจา้หน้าทีของผูไ้ดรั้บอนุญาตอืน  ซึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะทาํ

รายงานฯ  อนัเป็นเทจ็  หรือมีส่วนร่วมในการทาํรายงานในส่วนทีเป็นเทจ็มาทาํรายงานฯ 

 5.  จดัให้มีผูช้าํนาญการและเจา้หน้าทีประจําตามทีกําหนด  ในกรณีทีผูไ้ด้รับใบอนุญาตเปลียนแปลง  

                 ผูช้าํนาญการหรือเจา้หน้าที  ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตแจง้การเปลียนแปลงเป็นหนงัสือภายในเกา้สิบวนันับ 

                 แต่วนัทีไดมี้การเปลียนแปลงผูช้าํนาญการหรือเจา้หนา้ทีนนั หากแจง้ชา้เกินกว่าระยะเวลาทีกาํหนด

      จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 6.  จดัหาผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาเพือร่วมจดัทาํรายงานฯ  ตามแนวทางของสํานกังานฯ  

 7. ไม่ฝ่าฝืนกฎกระทรวง  ฉบบัที  2  (พ.ศ.  2527) และทีแกไ้ขเพิมเติม ตามกฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529)  

และไม่ฝ่าฝืนเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 

 8.  ส่งรายงานสถานภาพการอยูป่ระจาํของผูช้าํนาญการและเจา้หนา้ทีประจาํทุก  6  เดือน 

 9.  กรณีทีใบอนุญาตเดิมจะหมดอาย ุ ใหย้นืเรืองขอรับใบอนุญาตใหม่อยา่งนอ้ย  3  เดือน  ก่อนหมดอาย ุ

                 ใบอนุญาต 
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9.  บทลงโทษ 

 กฎกระทรวง  ฉบบัที  2  (พ.ศ.  2527)  และทีแกไ้ขเพิมเติม ตามกฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529)      

ไดก้าํหนดบทลงโทษผูไ้ดรั้บอนุญาตไว ้ 2  ระดบั  คือ  การสั งพกัใบอนุญาต  และการสั งเพิกถอนใบอนุญาต 

1. การสังพกัใบอนุญาต คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอาํนาจสังพกัใบอนุญาตของผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตไดเ้มือปรากฏว่า 

(1) ผูไ้ดรั้บอนุญาตทาํรายงานฯ  ดว้ยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการ

ไดรั้บความเสียหาย 

(2) ผูไ้ดรั้บอนุญาตยนิยอมใหผู้ช้ํานาญการ หรือเจา้หน้าทีประจาํของผูไ้ด้รับอนุญาตอืนทีถูก

เพิกถอนใบอนุญาตเพราะทาํรายงานฯ อนัเป็นเท็จ หรือซึงมีส่วนร่วมในการทาํรายงานฯ  

ในส่วนทีเป็นเท็จมาทาํรายงานฯ 

(3) ผูไ้ดรั้บอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 

 

การสั งพกัใบอนุญาตตาม  (1)  ให้มีกาํหนดครังละไม่น้อยกว่าหกเดือน  แต่ไม่เกินสิบสองเดือน  และ

การสั งพกัใบอนุญาตตาม  (2)  หรือ  (3)  ใหมี้กาํหนดครังละไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน 

 

 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึงถูกสั งพกัใบอนุญาตตอ้งหยดุทาํรายงาน  นบัแต่วนัทีถูกสั งพกัใบอนุญาต 
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2. การสั งเพิกถอนใบอนุญาต  คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอาํนาจสั งเพิกถอนใบอนุญาตของ 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตไดเ้มือปรากฏว่า  

(1) ผูไ้ดรั้บอนุญาตขาดคุณสมบติัตามขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2527) และทีแกไ้ข

เพิมเติม ตามกฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529)  ซึงไดก้าํหนดคุณสมบตัิ  นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ  

หรือสภาทีสามารถขอรับใบอนุญาตไว ้

(2) ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่จัดให้มีผูช้ํานาญการหรือเจ้าหน้าทีตามขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 2  

(พ.ศ. 2527) ซึงกาํหนดใหต้อ้งมีผูช้าํนาญการอยูป่ระจาํไม่นอ้ยกว่า 1 คน และเจา้หน้าทีประจํา

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

(3) ขอ้ความในคาํขอใบอนุญาตในส่วนทีเป็นสาระสําคญัในการขอรับใบอนุญาตไม่ตรงกับความ

จริงทงัหมดหรือบางส่วน 

(4) ผูไ้ดรั้บอนุญาตซึงถูกสั งพกัใบอนุญาตตามขอ้ 1 ดงักล่าวขา้งตน้ และไดก้ระทาํการตามขอ้ 1  

(1) (2) หรือ (3) ซาํอีก 

(5) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทาํรายงานฯ อนัเป็นเทจ็ 

(6) ผูไ้ดรั้บอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงนี 

(7) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตในกรณีทีเงือนไข

ในใบอนุญาตนนั ไดร้ะบุว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเป็นเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตได ้

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึงถูกสั งเพิกถอนใบอนุญาตตอ้งหยุดทาํรายงานฯ นบัแต่วนัทีถูกสั งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ในทางปฏิบติั  เมือสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมพบขอ้บกพร่องใน

การจดัทาํรายงานฯ  หรือไดรั้บเรืองร้องเรียน จะนาํเรืองเสนอคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรบั

ใบอนุญาตทาํรายงานฯ  เพือพิจารณาขอ้บกพร่อง  หากพิจารณาเห็นว่า  มีความผดิเขา้ข่ายสั งพกัและเพิกถอนใบ

ถอนใบอนุญาต  สํานักงานฯ  จะแจ้งขอ้กล่าวหาให้ผูไ้ด้รับใบอนุญาตทราบ  เพือทีจะได้ยืนคําชีแจงและ

พยานหลกัฐานอืนมาเพือแกข้อ้กล่าวหา อย่างไรก็ตาม  นอกจากบทลงโทษสั งพกัใบอนุญาตหรือสั งเพิกถอน

ใบอนุญาตแลว้  สํานักงานฯ  จะทาํการตกัเตือนในกรณีทีพบความบกพร่องในการจัดทาํรายงานฯ  แต่ความ

เสียหายยงัไม่ถึงขนัสั งพกัใบอนุญาตหรือสั งเพิกถอนใบอนุญาต และเก็บขอ้มูลไวเ้พือประกอบการขอรับ

ใบอนุญาตฯ  ครังต่อไป 
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10.  อตัราค่าธรรมเนียม 

 

  1.  คาํขอรับใบอนุญา ตเป็นผูม้ีสิทธิทาํรายงา นผลกระทบสิงแวดล้อม (แบ บ สวล. 3) 

                             ฉบบัละ 40 บาท 

2.  ใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  ปีละ  4,000 บาท 

 

11.  ร่างจรรยาบรรณวิชาชีพการจัดทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม  เป็นการคาดการณถึ์งผลกระทบสิงแวดลอ้มทีอาจ

เกิดขึนและเพือให้มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิงแวดลอ้ม  รวมทงัมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิงแวดลอ้ม  ทงันี  ในการจดัทาํรายงานฯ  กาํหนดให้มีผูช้าํนาญการและเจา้หน้าทีร่วม

รับผดิชอบ หากผูช้าํนาญการและเจา้หนา้ทีไม่มีความรับผดิชอบก็จะมีผลให้รายงานฯ  ดอ้ยคุณภาพและส่งผลให้

ประเทศไดรั้บความเสียหาย  ดงันนั  สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจึงไดจ้ดัทาํ

ร่างจรรยาบรรณวิชาชีพการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  โดยสํานักงานฯ  จะดําเนินการ

ออกประกาศเพือใชบ้งัคบัในอนาคต  เนือหาของร่างจรรยาบรรณดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

1.  ไม่กระทาํใดๆ  อ ันอาจนํามาซึงการเสือมเสียเกียรติศกัดิแห่งวิชาชีพการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม 

2.  ตอ้งปฏิบตัิงานทีไดร้ับมอบหมายอยา่งถูกตอ้งตามหลกัปฏิบตัิและวิชาการของวิชาชีพของตนโดย

เคร่งครัด  ตอ้งปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ มีความตงัใจและใชค้วามรู้  ความชาํนาญการในวิชาชีพของตน

อย่างเต็มที  ไม่กระทาํการศึกษาหรือปฏิบติังานในสาขาทีตนไม่มีความชาํนาญ 

3.  ตอ้งประกอบวิชาชีพดา้นการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มด้วยความเป็นกลาง  ซือสัตย ์ สุจริต  

ตอ้งไม่บิดเบือนขอ้มูลทีจะนําเสนอหรือแสดงผลการวิเคราะห์ทีไม่ถูกตอ้งเพียงพอ หรือเพือหวงัให้งานบรรลุ

เป้าหมาย 

4.  ตอ้งปฏิบตัิงานทีไดร้ับดว้ยความตงัใจทีจะใหง้านของตนเป็นผลดีต่อสังคม  ทงันี ตอ้งมีจิตสํานึกใน

การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันาประเทศอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

5.  ไม่ใชอ้ํานาจหน้าทีไม่ชอบธรรมหรือใชอิ้ทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด  เพือให้ตนเอง

ไดรั้บหรือผูอื้นไดรั้บ  ตลอดจนเพือใหผ้ลงานของตนไดรั้บความเห็นชอบ 
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6.  ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด  สําหรับตนเองหรือผูอื้นโดยมิชอบจากเจา้ของ

โครงการหรือบุคคลอืนซึงเกียวขอ้งในงานทีทาํอยู่กบัผูว่้าจา้ง 

7.  ไม่ละทิ งงานทีไดร้ับทาํโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

8.  ไม่ลงลายมือชือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มในงานทีตนไม่ไดรั้บทาํ

หรือตรวจสอบดว้ยตนเอง 

9.  ไม่แอบอา้งผลงานของผูอื้นมาเป็นของตน 

10. ไม่แอบอา้งนาํชือและ/หรือประวติัผลงานของผูอื้นมาใชใ้นการเสนองาน  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก

เจา้ของชือนนั และหากไดรั้บอนุญาตตอ้งมีหนงัสือแสดงการยินยอมและยดึหลกัไวเ้สมอว่างานใดทีผูห้นึงผูใ้ด

ทาํไวจ้ะตอ้งไดรั้บเกียรติและถือเป็นผลงานผูน้นั 

11. ไม่คดัลอกรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมทงัหมดหรือบางส่วนจากรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มของโครงการอืน ยกเวน้เป็นการนาํตวัเลขหรือขอ้มูลบางส่วนมาใชใ้นการอา้งอิง

เท่านัน 

12. ไม่ปลอมแปลงหรือใหข้อ้มูลทีผดิพลาดเกียวกบัคุณสมบติั  ประสบการณ์หรือภาระความรับผดิชอบ

ทีผ่านมาของตน 

13. ไม่ใหร้้ายหรือมุ่งร้ายและบิดเบือนขอ้เท็จจริงอนัเป็นผลเสียต่อชือเสียงในวิชาชีพธุรกิจหรือตาํแหน่ง

หนา้ทีของผูอื้น 

14. การกระทาํต่างๆ ควรเป็นไปในทางส่งเสริมเกียรติศักดิแห่งวิชาชีพการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม 

15.  จะตอ้งพฒันาความรู้วิทยาการและประสบการณ์อยูเ่สมอ เพือพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพตนและ

เผยแพร่ความรู้วิทยาการและประสบการณ์อยู่เสมอ  เพือพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพตนและเผยแพร่ความรู้

ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาทีประกอบวิชาชีพและตอ้งช่วยเหลือส่งเสริมอย่างจริงจงัเพือเพิมพูนความรู้ทาง

วิชาชีพต่าง ๆ  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  และวิชาการทีเกียวขอ้งกบั

วิชาชีพดา้นการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
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ภาคผนวก  ก. 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2527) และทีแกไ้ขเพมิเติม  

ตามกฎกระทรวง ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529)   

 

ออกตามความในพระราชบญัญติั 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2518 
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ภาคผนวก  ก. 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2527) และทีแกไ้ขเพิมเติม ตามกฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529)   

ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2518 

                      อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 19 วรรคสามและมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน

ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี 

                      ( ความในขอ้ 1 เดิมนีถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529) 

ออกตามความพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ดงัทีพิมพไ์วแ้ลว้) 

                      ขอ้ 1  ผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

                              (1) สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หรือสถาบนัวิจยั ซึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

                              (2) นิติบุคคลซึงไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

                                    (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียนทีผูเ้ป็นหุ้นส่วนทงัหมดตอ้งมีสัญชาติไทย 

                                    (ข) หา้งหุน้ส่วนจาํกดัทีผูเ้ป็นหุน้ส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดทงัหมดตอ้งมีสัญชาติ

ไทย และทุนของหา้งหุน้ส่วนจาํกดันนัตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้สิบเอ็ดตอ้งเป็นของผูเ้ป็นหุน้ส่วน ซึงเป็นบุคคล

ธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

                                    (ค) บริษทัจาํกดัทีกรรมการบริษทัจาํนวนไม่น้อยกว่ากึงหนึงตอ้งมีสัญชาติไทย และทุน

ของบริษทัจาํกดันันไม่น้อยกว่าร้อยละหา้สิบเอ็ดตอ้งเป็นของผูถื้อหุน้ซึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 
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                              (3) นิติบุคคลซึงไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ แต่นิติบุคคลดงักล่าวตอ้งมีนิติบุคคล

ตาม 1 และ 2 ซึงไดรั้บอนุญาตเป็นผูม้ีสิทธิทาํรายงานเกียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้มเขา้ร่วมในการทาํรายงานดว้ย 

                              (4) รัฐวิสาหกิจซึงมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนเฉพาะแต่ในกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน 

                              (5) สภาการเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าดว้ยสภาการเหมืองแร่เฉพาะแต่ในกิจการของสมาชิก 

                      ผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทํารายงานตาม 1 และ 2 ตอ้งมีสํานักงานใหญ่หรือทีทาํการใน

ราชอาณาจกัรสําหรับนิติบุคคลตาม 2 และ 3 ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พือประกอบธุรกิจเกียวกบัการศึกษาวจิยัและให้

คาํปรึกษาทางวิชาการดว้ย 

                      ผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตการทาํรายงานตามวรรคหนึงตอ้งไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามขอ้ 13 

(3) (4) (5) (6) หรือ (7) เวน้แต่ระยะเวลาได้ล่วงพน้ไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันทีถูกสั งเพิกถอน

ใบอนุญาต 

                      ขอ้ 2  การขอรับใบอนุญาตผูมี้สิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกันแกไ้ข

ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม ใหย้นืคาํขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติหรือผู ้

ซึงเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมาย พร้อมดว้ยหลกัฐานและระบุชือ อาย ุทีอยู่ การศึกษา

และประสบการณ์เกียวกับการปฏิบติังานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมของผูช้ํานาญการและ

เจา้หนา้ทีซึงผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ตามขอ้ 4 ตามแบบ สวล.3 ทา้ยกฎกระทรวงนี 

                       ( ความในวรรค 3 ของขอ้ 3 ไดเ้พิมขึนโดยขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529 ) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ดงัทีไดพิ้มพไ์วแ้ลว้ ) 

                       ขอ้ 3  ใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม ใหใ้ชแ้บบ สวล.4 ทา้ยกฎกระทรวงนี 

                        ใบอนุญาตตามวรรคหนึงใหมี้อายไุม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัทีออกใบอนุญาต 

                        ในการออกใบอนุญาตให้ผูใ้ดเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกัน

แกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติอาจกําหนดเงือนไขผูที้

ไดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งปฏิบติั หรือเงือนไขจาํกดัขนาด ลกัษณะหรือประเภทของกิจการทีผูไ้ดร้ับอนุญาตจะมี

สิทธิทาํรายงานดงักล่าวไวใ้นอนุญาตตามทีเห็นสมควรก็ได ้
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                        ขอ้ 4  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัใหมี้บุคคลดงัต่อไปนีตลอดระยะเวลาทีไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูมี้

สิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม 

                              (1) ผูช้ํานาญการอย่างน้อย 1 คน ซึงอยู่ประจําเพือทาํหน้าทีรับผิดชอบในการทาํงานโดยผู ้

ชาํนาญดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี 

                                   (ก) สําเร็จการศึกษาอยา่งตาํในระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในวิชาหนึงวิชาใดและสาขา

หนึงสาขา ดงัต่อไปนี 

                              (1) วิชาวิทยาศาสตร์สาขาสิงแวดลอ้ม นิเวศน์วิทยา หรือสุขาภิบาล 

                              (2) วิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิงแวดลอ้มหรือสุขาภิบาล 

                              (3) วิชาเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์สาขาสิงแวดลอ้ม 

                                   (ข) มีประสบการณ์เกียวกบัการปฏิบติังานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มตาม

หลกัเกณฑที์คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติกาํหนด 

                                   (ค) ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทาํรายงานในส่วนทีเป็นเท็จ เวน้แต่ระยะเวลาไดล้่วงพน้ไป

แลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีนบัแต่วนัทีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึงตนเคยเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการทาํรายงานในส่วนทีเป็น

เทจ็ถูกสั งเพิกถอนใบอนุญาต 

                              (2) เจา้หนา้ทีอยา่งนอ้ย 3 คน ซึงอยูป่ระจาํเพือร่วมในการทาํรายงาน โดยเจา้หน้าทีดังกล่าว

ตอ้งมีคุณสมบตัิดงัต่อไปนี 

                                   (ก) สําเร็จการศึกษาอย่างตาํในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในวิชาวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ 

                                   (ข) ไม่เคยมีส่วนร่วมในการทาํรายงานในส่วนทีเป็นเท็จ เวน้แต่ระยะเวลาไดล้่วงพน้ไป

แลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีนบัแต่วนัทีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึงตนเคยมีส่วนร่วมในการทาํรายงานในส่วนทีเป็นเท็จถูก

สั งเพิกถอนใบอนุญาต 

                       ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจยกเวน้คุณสมบติัผูช้าํนาญการตาม (1) (ก) แก่

บุคคลหนึงบุคคลใด เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได ้

                       ขอ้ 5  ในกรณีทีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรายใดขาดคุณสมบตัิทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1 ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

ดงักล่าวหยุดทาํรายงานจนกว่าจะดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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                       ให้ผูไ้ด้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึงแจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ หรือผูซึ้งเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมาย ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัทีปรากฏ

เหตุทีทาํให้ขาดคุณสมบัติ และตอ้งดําเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในภายในเกา้สิบวันนับแต่วนัทีปรากฏ

เหตุการณ์ดงักล่าว 

                       ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอาํนาจผ่อนผนัให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

ตามวรรคหนึงทาํรายงานในระหว่างดาํเนินการแก้ไขเกียวกบัคุณสมบติัได ้ในการนีจะกาํหนดเงือนไขอยา่งหนึง

อย่างใดทีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

                        ขอ้ 6  ในกรณีทีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเปลียนแปลงผูช้าํนาญการหรือเจา้หน้าทีตามทีระบุไวใ้นคาํขอ

อนุญาตใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตแจง้การเปลียนแปลงดงักล่าวเป็นหนงัสือพร้อมระบุ ชือ อายุ ทีอยู่ การศึกษา และ

ประสบการณ์เกียวกับการปฏิบติังานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมของผูช้ํานาญการหรือของ

เจา้หน้าทีต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ หรือผูซึ้งเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดลอ้ม

แห่งชาติมอบหมายภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีไดมี้การเปลียนแปลงผูช้าํนาญการหรือเจา้หนา้ทีนนั 

                        (ความในขอ้ 7 เดิมนีถูกยกเลิก และใชค้วามใหม่แทนโดยขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 3 (พ.ศ. 

2529 ) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ดงัทีไดพ้ิมพ์

ไวแ้ลว้) 

                        ขอ้ 7  รายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ

สิงแวดลอ้มตอ้งมีลายมือชือผูช้าํนาญการซึงอยู่ประจาํตามขอ้ 4 (1) และมีหน้าทีรับผิดชอบในการทาํรายงาน

อย่างนอ้ยหนึงคน กบัลายมือชือเจา้หนา้ทีของผูไ้ดรั้บอนุญาตซึงประจาํตามขอ้ 4 (2) และมีส่วนร่วมในการทาํ

รายงานอยา่งนอ้ยสามคน รวมทงัให้ระบุชือ ทีอยู่ และเลขทีใบอนุญาตของผูที้ไดรั้บใบอนุญาตไวใ้นรายงาน

ดงักล่าวดว้ย 

                        ขอ้ 8  ในกรณีทีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาํลาย หรือชาํรุดในสาระสําคญัในลักษณะทีไม่สามารถ

แสดงใหเ้ห็นถึงความถูกตอ้งของใบอนุญาตได ้ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตยนืคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติหรือผูซึ้งเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ มอบหมายภายใน

สามสิบวนันบัแต่วนัทีทราบถึงการสูญหาย ถูกทาํลาย หรือชาํรุดเสียหายพร้อมดว้ยหลกัฐานตามทีระบุไวใ้นแบบ 

สวล.5 ทา้ยกฎกระทรวงนี 
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                         ขอ้ 9  ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สวล.4 ทา้ยกฎกระทรวงนี โดยคาํว่า "ใบแทน" พิมพ์ดว้ย

หมึกสีกาํกบัไวด้า้นหนา้เหนือตราครุฑ และใหล้งวนัที เดือน ปี ทีออกใบแทนใบอนุญาตพร้อมทงัลงลายมือชือผู้

อนุญาตหรือผูซึ้งผูอ้นุญาตมอบหมาย 

                         ขอ้ 10  ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวใ้นทีเปิดเผย ณ สถานที

ทาํการของผูไ้ดรั้บอนุญาต 

                         ( ความในขอ้ 11 (8) เดิมนีไดถู้กยกเลิก และใชค้วามใหม่แทนโดยขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 

3 (พ.ศ. 2529 ) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ดงัทีไดพ้ิมพไ์วแ้ลว้ ) 

                         ขอ้ 11  ในกรณีทีมีผูร้้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ หรือเมือ

เลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ เห็นว่า 

                                  (1) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตทาํรายงานดว้ยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการ

ไดรั้บความเสียหาย 

                                  (2) ผูไ้ดร้ับอนุญาตยนิยอมใหผู้ช้าํนาญการหรือเจา้หน้าทีของผูไ้ดรั้บอนุญาตอืนซึงถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตเพราะทาํรายงานอนัเป็นเทจ็หรือซึงมีส่วนร่วมในการทาํรายงาน ในส่วนทีเป็นเทจ็มาทาํรายงาน 

                                  (3) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตขาดคุณสมบติัตามขอ้ 1 

                                  (4) ผูไ้ดร้ับอนุญาตไม่จดัใหมี้ผูช้าํนาญการหรือเจา้หน้าทีตามขอ้ 4 

                                  (5) ขอ้ความในคาํขอรับใบอนุญาตในส่วนทีเป็นสาระสําคญัในการขอรับใบอนุญาตไม่ตรง 

กบัความจริงทงัหมดหรือบางส่วน 

                                  (6) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตซึงถูกสั งพกัใบอนุญาตตามขอ้ 12 ได้กระทาํตามขอ้ 12 (1) หรือ (2) 

ซาํอีก 

                                  (7) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตทาํรายงานอนัเป็นเทจ็ 

                                  (8) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

เงือนไขทีกําหนดไวใ้นใบอนุญาต ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจเสนอเรืองต่อ

คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติเพือพิจารณาสั งพกั หรือสั งเพิกถอนใบอนุญาตตามขอ้ 12 หรือขอ้ 13 
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                           ( ความในขอ้ 12 เดิมนีถูกยกเลิก และใชค้วามใหม่แทนโดยขอ้ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 3 

(พ.ศ. 2529 ) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2518 ดงัทีได้

พิมพไ์ดแ้ลว้ ) 

                           ขอ้ 12  คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอาํนาจสั งพกัใบอนุญาตของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตได้

เมือปรากฏว่า 

                                  (1) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตทาํรายงานดว้ยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการ

ไดรั้บความเสียหาย 

                                  (2) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตยินยอมให้ผูช้าํนาญการ หรือเจา้หนา้ทีของผูไ้ด้รับใบอนุญาตอืนซึง

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะทาํรายงานอนัเป็นเทจ็หรือซึงมีส่วนร่วมในการทาํรายงานในส่วนทีเป็นเทจ็มาทาํรายงาน 

                                  (3) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 

                             การสั งพกัใบอนุญาตตาม (1) ให้มีกาํหนดครังละไม่น้อยกว่าหกเดือน แต่ไม่เกินสิบสองเดือน

และการสั งพกัใบอนุญาตตาม (2) หรือ (3) ให้มีกาํหนดครังละไม่นอ้ยกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน 

                             ผูที้ได้รับใบอนุญาตซึงถูกสั งพกัใบอนุญาตต้องหยุดทาํรายงานนับตงัแต่วนัทีถูกสั งพัก

ใบอนุญาต 

                             ( ความในขอ้ 13 (4) เดิมนีถูกยกเลิก และใชค้วามใหม่แทนโดยขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที  3 

(พ.ศ. 2529 ) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 สาํหรบั

ความในขอ้ 13 (7) ไดเ้พิมขึนโดยความในขอ้ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบบัเดียวกนั ดังทีไดพิ้มพไ์วแ้ลว้ ) 

                            ขอ้ 13  คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติมีอาํนาจสั งเพิกถอนใบอนุญาตของผูไ้ด ้รับ

ใบอนุญาตไดเ้มือปรากฏว่า 

                                  (1) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตขาดคุณสมบติัตามขอ้ 1 

                                  (2) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตไม่จดัใหมี้ผูช้าํนาญการหรือเจา้หนา้ทีตามขอ้ 4 

                                  (3) ขอ้ความในคาํขอรับใบอนุญาตในส่วนทีเป็นสาระสําคญัในการขอรับใบอนุญาตไม่ตรงกบั

ความจริงทงัหมดหรือบางส่วน                                                                                                                             

                                            (4) ผูไ้ดร้ับอนุญาตซึงถูกสั งพกัใบอนุญาตตามขอ้ 12 ไดก้ระทาํตามขอ้ 12  (1) (2) หรือ (3) ซาํอีก 

                                  (5) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตทาํรายงานอนัเป็นเทจ็ 
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                                  (6) ผูไ้ดร้ับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงนี 

                                  (7) ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตในกรณีที

เงือนไขในใบอนุญาตนนั ได้ระบุว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเป็นเหตุใหเ้พิกถอนใบอนุญาตได ้

                             ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตซึงถูกสั งเพิกถอนใบอนุญาตตอ้งหยุดทาํรายงานนบัแต่วนัทีถูกสั งเพิกถอน

ใบอนุญาต 

                             ขอ้ 14  ก่อนพิจารณาสั งเพิกถอนใบอนุญาต ใหค้ณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติดาํเนินการ

ไต่สวนโดยใหโ้อกาสแก่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดท้ราบขอ้กล่าวหาและยืนคาํชีแจง รวมทงัการนาํพยานหลกัฐานอืน

มาเพือแกข้อ้กล่าวหาดว้ย ในการนี คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติอาจสั งให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหยุดทาํ

รายงานจนกว่าจะมีคาํสั งใหพ้กัหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือมีคาํสั งใหท้าํรายงานต่อไปก็ได ้

                             ในกรณีทีมีการสั งเพิกถอนใบอนุญาตตามขอ้ 13 (5) ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ

ระบุชือของผูช้าํนาญการและเจา้หนา้ทีซึงมีส่วนร่วมในการทาํรายงานในส่วนทีเป็นเท็จของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

ซึงทาํรายงาน อนัเป็นเทจ็ไวใ้นคาํสังเพิกถอนใบอนุญาตนนัดว้ย 

                              ขอ้ 15  ให้กาํหนดค่าธรรมเนียม ดงัต่อไปนี 

                                   (1) ค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้ีสิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อ

คุณภาพสิงแวดลอ้ม ฉบบัละ 20 บาท 

                                   (2) ใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาผลกระทบกระเทือน ต่อคุณภาพ

สิงแวดลอ้ม ปีละ 2,000 บาท                          

                                                            ให้ไว ้ณ วนัที 2 พฤศจิกายน 2527 
 

                                                                                                                   (ลงชือ) ดาํรง  ลทัธพิพฒัน ์

                                                                                                                     ( นายดาํรง  ลทัธพิพฒัน์ ) 

                                                                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

                                                                                                                        เทคโนโลยแีละการพลงังาน 
 

(กฎกระทรวงฉบบัที 2 (พ.ศ. 2527) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที 184 ฉบบัพิเศษ หนา้ 1 วนัที 12 ธนัวาคม 2527 ) 

(กฎกระทรวงฉบบัที 3 (พ.ศ. 2529) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที 140 ฉบบัพิเศษ หน้า 9-14 วนัที 8 สิงหาคม 25529 ) 
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ภาคผนวก  ข. 

ประกาศคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

ที  7/2528 

เรือง  หลกัเกณฑเ์กียวกบัประสบการณ์ของผูช้าํนาญการ 

ในการปฏิบติังาน 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
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ภาคผนวก  ข. 

ประกาศคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

ที  7/2528 

เรือง  หลกัเกณฑเ์กียวกบัประสบการณ์ของผูช้าํนาญการในการปฏิบติังาน 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม 

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

อาศยัอํานาจตามความในขอ้  4 (1)  (ข)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบบัที  2  (พ.ศ. 2527)  ออกตามความใน

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.  2518  คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ

จึงกาํหนดหลกัเกณฑเ์กียวกบัประสบการณ์ของผูช้าํนาญการทีผูรั้บใบอนุญาตทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและ

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม  จะตอ้งจดัให้ตลอดระยะเวลาทีไดรั้บ

อนุญาต  ไวด้งัต่อไปนี 

 

 ขอ้ 1  ผูช้าํนาญการจะตอ้งมีประสบการณ์ตามระยะเวลาทีกาํหนดไวด้งันี 

 (1)  สําหรับผูที้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจะตอ้งมีประสบการณ์ปฏิบติังาน 

  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มตามขอ้  2  มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  1  ปี 

 (2)  สําหรับผูที้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะตอ้งมีประสบการณ์ตาม 

 ขอ้  2  มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี 

            (3)  สําหรับผูที้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะตอ้งมีประสบการณ์ตามขอ้  2  มาแลว้ 

      เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี 

 

 ขอ้  2  ผูช้าํนาญการจะตอ้งเคยปฏิบติัหนา้ทีทีเกียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มในส่วน

ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์ารระหว่างประเทศ  หน่วยงานของรัฐของต่างประเทศหรือบริษทัทีปรึกษาทีมีธุรกิจ

ทีเกียวกบัสิงแวดลอ้ม 

 ในการปฏิบติัหนา้ทีตามวรรคหนึง ผูช้าํนาญการจะตอ้งเคยเป็นผูด้าํเนินการทงัหมดหรือบางส่วนในการ

ทาํงานอยา่งหนึงอย่างใด คือ 
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  (1)  การจดัทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนตอ่

คุณภาพสิงแวดลอ้ม 

  (2)  การวางแผน  การจดัการ  หรือการศึกษาและวิจัยทีเกียวกบัสิงแวดลอ้ม  เช่น  ดา้นภาวะ

มลพิษ  นิเวศวิทยา  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ศิลปกรรม  และวฒันธรรม 

 

 ขอ้  3  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบดว้ยบุคคลซึงเลขาธิการคณะกรรมการสิงแวดล้อม

แห่งชาติแต่งตงั มีจํานวนไม่น้อยกว่า  5 คน  แต่ไม่เกิน  8  คน  มีหน้าทีพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัและ

ประสบการณ์ของผูช้าํนาญการ  เพือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิงแวดล้อม

แห่งชาติในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหเ้ป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานเกียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกันและ

แกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม 

 

 ขอ้  4  ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามขอ้  3  ให้ผูข้อรับใบอนุญาตจัดทาํรายงานเกียวกับ

การศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม  มีหน้าทีพิสูจน์ให้เป็นที

พอใจแก่คณะกรรมการว่าผูที้จะเป็นผูช้าํนาญการนนัเป็นผูมี้คุณสมบติัและมีประสบการณ์เพียงพอ 

 

 ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  คณะกรรมการตอ้งทาํความเห็นพร้อม

ดว้ยเหตุผลว่า  บุคคลดงักล่าวมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มสมควร

ทีจะเป็นผูช้าํนาญการได ้

 

   ประกาศ  ณ  วนัที    4   มีนาคม  พ.ศ.  2528 

 

 

      (ลงชือ)    พิชยั  รัตตกุล 

                 (นายพิชยั  รัตตกุล) 

         ประธานคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
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ภาคผนวก  ค. 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที  6  (พ.ศ.  2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ.  2535 
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ภาคผนวก  ค. 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที  6  (พ.ศ.  2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ.  2535 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  11  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ   

พ.ศ.  2535  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิงแวดลอ้มออกฎกระทรวงไวด้งักล่าวไว้

ดงัต่อไปนี 
 

 ให้กาํหนดค่าธรรมเนียมดงัต่อไปนี 

 (1)  คาํขอรับใบอนุญาตเป็นผูม้ีสิทธิทาํรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม  ฉบบัละ 40 บาท 

 (2)  ใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม  ปีละ  4,000  บาท 

 

 

       ให้ไว ้ ณ วนัที 24 มีนาคม 2537 

 

   พิศาล  มูลศาสตรสาทร 

          (นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร) 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

   เทคโนโลยีและสิงแวดลอ้ม 

 เหตุผล 

  โดยทีมาตรา  11  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.  

2535  กาํหนดใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมมีอํานาจออกกฎกระทรวง

กาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี 
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ภาคผนวก  ง. 

คาํสงัคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

ที  10/2546 

เรือง  ปรับปรุงองคป์ระกอบคณะกรรมการผูช้าํนาญการ

พิจารณาผูม้ีสิทธิขอรับใบอนุญาต 

ทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 
 

 

 

 

 

 

 

 



-51- 

 

ภาคผนวก  ง. 

คาํสังคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

ท ี 10/2546 

เรือง  ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการผู้ชํานาญการพจิารณาผู้มสิีทธิขอรับ 

ใบอนุญาตทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

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

 

 ตามคาํสั งคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  ที  5/2543  ลงวนัที  23  สิงหาคม  2543  ได้แต่งตงั

คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  นนั 

 

 โดยทีคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติในการประชุมครังที  3/2546  เมือวนัที  3  กรกฎาคม  2546 

มีมติใหป้รับปรุงคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม 

 

 ฉะนนั  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ  พ.ศ.  2535  และมติคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติด ังกล่าว  จึงปรับปรุงคณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการพิจารณาผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม ตามองคป์ระกอบ

และอาํนาจหนา้ทีรับผิดชอบดงันี 

 

องคป์ระกอบ 

 

1. เลขาธิการสํานกังานนโยบายและแผน     ประธานกรรมการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

2. ผูแ้ทนสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา    กรรมการ 

3. ผูแ้ทนสํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

และสิงแวดลอ้ม 

4. ผูแ้ทนกรมควบคุมมลพิษ      กรรมการ 
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5. ผูแ้ทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม    กรรมการ 

6. ผูแ้ทนคณะกรรมการสภาสถาปนิก     กรรมการ 

7. ผูแ้ทนคณะกรรมการสภาวิศวกร     กรรมการ 

8. ผูแ้ทนสมาคมวิศวกรสิงแวดลอ้ม     กรรมการ 

9. เจา้หนา้ทีสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากร   กรรมการ 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม      และเลขานุการ 

10.  เจา้หน้าทีสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากร   กรรมการ 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม      และผูช่้วยเลขานุการ 

 

อาํนาจหนา้ทีรับผิดชอบ 

 

1.  พิจารณาการขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบติัของผูช้าํนาญการศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

ทีจะมีสิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม  การควบคุมการปฏิบติังานของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต  

การต่ออายุ  ใบอนุญาต  การสั งพกัและเพิกถอนการอนุญาต 

2.  พิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงกฎกระทรวงทีเกียวขอ้ง 

3. สามารถแต่งตงัคณะอนุกรรมการเพือดาํเนินการตามทีคณะกรรมการฯ มอบหมาย 

 4.     ปฏิบตัิงานอืนตามทีคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมาย 

 

 ทงันี  ตงัแต่วนันี  3  กรกฎาคม  2546  เป็นตน้ไป 

 

    สัง   ณ   วนัที    21  กรกฎาคม   พ.ศ.  2546 

 

 

       (นายสุวิทย ์  คุณกิตติ) 

         รองนายกรัฐมนตรี 

        ปฏิบติัหนา้ทีประธานกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
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ภาคผนวก  จ. 

คาํสงัคณะกรรมการ ผูช้าํนาญการพจิารณาผูมี้สิทธิ 

ขอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้ม 

ที  ๑ /๒๕๕๘ 

เรือง  แต่งตงัคณะอนุกรรมการกลนักรองการขอรับใบอนุญาต

เป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้ม 
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เพอืประโยชน์ของท่าน 

 

 นิติบุคคลผูย้นืขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม  ควรเสนอ

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตใหค้รบถว้น  ถูกตอ้ง  สําหรับนิติบุคคลทีไดรั้บใบอนุญาตอยู่แลว้  ควรยืน

ขอรับใบอนุญาตใหม่ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุอยา่งนอ้ย  90  วนั 

 

  

 หากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการขอ้มูลเพิมเติมโปรดติดต่อ  สํานกัวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม สาํนกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  60/1  ซอยพิบูลวฒันา  7  ถนนพระรามที  6  พญาไท  

กรุงเทพฯ  10400  โทร  02-265-6630 หรือ 02-265-6500 ต่อ 6829-30  โทรสาร  02-265-6629 
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คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มสิีทธิทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

จัดพมิพ์และเผยแพร่โดย  สํานกัวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

    สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

    60/1 ซอยพิบูลวฒันา 7 ถนนพระรามที 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

    โทรศพัท ์0-2265-6630 , 0-2265-6500 ต่อ 6829 โทรสาร 0-2265-6629 

 

ทปีรึกษา  

ดร.รวีวรรณ   ภูริเดช  เลขาธิการสํานกังานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

ดร.อษัฎาพร   ไกรพานนท ์ รองเลขาธิการสํานกังานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

นายพุฒิพงศ ์   สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสํานกังานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

นายสุโข   อุบลทิพย ์ รองเลขาธิการสํานกังานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

นางกานดา   ปิยจนัทร์ ผูอ้าํนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

 

คณะผู้ดําเนินงาน 

นางเสาวภา   หิญชีระนนัทน ์  นกัวิชาการสิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ  

นางสุคนธา    เศรษฐ์วรกิจ  นกัวิชาการสิงแวดลอ้มชาํนาญการ    

นางสาววลัยา    ศิริทพั   นกัวิชาการสิงแวดลอ้มปฏิบติัการ  

นางสาววไลลกัษณ์   เสมมี    เจา้หนา้ทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวณฐัภสัสร   เยน็สบาย    เจา้หนา้ทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวพชัรีพร   ปินตาศรี   เจา้หนา้ทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวชุตินธร   วิริยะปานนท ์  เจา้หนา้ทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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