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คํานํา 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยกองวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ีสอดรับกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพ่ือให

เจาหนาที่กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนท่ี

เก่ียวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใด

ท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่หลักของกองวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยแนวทางฉบับนี้ไดรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน รวมท้ังขอพึงระวัง 

ขอนารู และเอกสารท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได  

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหวังเปนอยางยิ่ งวา 

“แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม” ฉบับนี้ 

จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในดานการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของเจาหนาท่ี

กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติใหปฏิบัติหนาท่ีแทนสํานักงานนโยบายฯ เก่ียวกับการดําเนินการพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะไดรับทราบขอมูล ความรู และความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนสําหรับการปฏิบัติงาน

ในดานการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป 

 

      กองวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

      สิงหาคม 2562 
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        คําจํากัดความ/นยิาม 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  (Environmental Impact Assessment : EIA) 

หมายความวา กระบวนการศึกษาและประเมินผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการ

ดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหมีการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ท้ังทางตรงและ

ทางออม โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบดังกลาว 

ผลการศึกษา เรียกวา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม0

1

โดยรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แบงออกเปน1

2

(1) รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

(2) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

(3) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม 

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง  

ผูดําเนินการ 

หมายความวา เจาของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

คํายอ 

ครม. = คณะรัฐมนตรี 

กก.วล. = คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

กยผ. = กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

กวผ. = กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

กพส. = กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

คชก. = คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ  

 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

                                                           
1 พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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ผอ. = ผูอํานวยการ 

รายงาน / EIA = รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

สผ. = สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 
 

เจาหนาท่ีธุรการ  ไดแก เจาหนาท่ีในกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้   

- เจาพนักงานธุรการ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  

- เจาหนาท่ีวิเคราะหโครงการ หรือ เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- ผูปฏิบัติงานรับ-สง เอกสาร หนังสือราชการ เลมรายงาน หนังสือแจงผลการพิจารณารายงาน ฯลฯ 

โดยทําหนาท่ี ในการตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ของเอกสารท่ีตองยื่นเพ่ือเขาสูการพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีระบุไวในรายการตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน  ไดแก เจาหนาท่ีในกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้   

- นักวิชาการสิ่งแวดลอม  

- เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  

- เจาหนาท่ีวิเคราะหโครงการ หรือ เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- ผูปฏิบัติงานในฐานะเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการผูชํานาญการฯ (คชก.)   

โดยทําหนาท่ี ในการตรวจสอบความถูกตองและเอกสารท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว23

  ท่ีเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมาย

กําหนด และการพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ

คณะกรรมการผูชํานาญการฯ (คชก.)    

                                                           
3 เอกสารเบ้ืองตนสําหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, 2561 

 

 

 

เจาหนาท่ีธุรการ 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน 
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แนวทางการปฏิบตัิงานสาํหรับเจาหนาท่ีธุรการ 
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แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีธุรการ 

ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี ้

 

 ขั้นตอนท่ี 1      การรับเลม EIA 

 

 

 

 

 

 

 

1. การรับเลม EIA 

เม่ือผูดําเนินการเสนอ EIA เขาสูกระบวนการพิจารณา เจาหนาท่ีธุรการ กวผ. จะตรวจสอบความถูกตอง

และครบถวนของเอกสารท่ีตองยื่นเพ่ือเขาสูการพิจารณา ตามท่ีระบุไวในรายการตรวจสอบเอกสารเบื้องตน  

ดําเนินการลงรับเอกสาร และสงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตามข้ันตอนตอไป 
 

1.1 กรณีสงเลม EIA ดวยตนเอง 

เม่ือตรวจสอบ พบวา มีความถูกตองและครบถวนแลว เจาหนาท่ีธุรการ กวผ. จะสงไปลงรับเอกสารท่ีงาน

สารบรรณ สผ. โดยใหถือวา วันท่ีลงรับเอกสารของ สผ. นับเปนวันท่ี 1 ของการพิจารณา EIA  

1.2 กรณีสงเลม EIA ทางไปรษณีย 

เม่ือ สผ. ไดรับเอกสารจากทางไปรษณียเรียบรอยแลว งานสารบรรณ สผ. จะลงรับเอกสาร และสงตอให 

กวผ. ตามข้ันตอน  โดยใหถือวา วันท่ีลงรับเอกสารของ สผ. นับเปนวันท่ี 1 ของการพิจารณา EIA 

1.3 กรณีผูดําเนินการสงเอกสารในอีกชองทางเพ่ิมเติมผานระบบอิเล็กทรอนิกส   

เม่ือ สผ. ไดรับเอกสารผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ใหนําใบคําขอท่ีผานการยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ไปใหเจาหนาท่ี สารบรรณ สผ. ลงรับขอมูลทางระบบ และสงขอมูลผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสให กวผ. ตาม

ข้ันตอน  โดยขอมูลหลักฐานการสงจะเปนรหัส QR Code ของโครงการนั้น ๆ  จากนั้นเจาหนาท่ีธุรการ กวผ. จะ

สงขอมูล รหัส QR Code ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  

  

(1) หนังสือนําสง พรอมเลม EIA 

(2) ใบคําขอย่ืนรายงานผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส (ถามี)  

รับ 
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2. การสงเลม EIA สามารถดําเนินการไดดังนี ้

1. ผูดําเนินการ/ผูรับมอบอํานาจจากผูดําเนินการ ยื่นหนังสือนําสงรายงานกับสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ดวยตนเอง 

2. สงทางไปรษณีย  โดยเอกสารจะถูกลงรับท่ีสารบรรณ สผ. และสงตอใหเจาหนาท่ีธุรการ กวผ. ลงรับ

เอกสารตามข้ันตอน  

3. ท่ีอยู  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กองวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม)  60/1 ซอยพิบลูวัฒนา 7  ถนนพระรามท่ี 6  แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

4. ผูดําเนินการ/ผูรับมอบอํานาจจากผูดําเนินการ สามารถสงเอกสารในอีกชองทางเพ่ิมเติมได โดยการยื่น

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดท่ี http://eia.onep.go.th/ownereialogin.php โดยขอดีของการยื่นผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส จะเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสถานะของการพิจารณา EIA  ในแตละข้ันตอนของ

การพิจารณา โดยใชรหัสผานท่ีไดรับ  

3. ขอพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ กวผ. เกี่ยวกบัการสง EIA ทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

สผ. มีระบบการสง EIA ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปดใชงานตั้งแต เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561  

โดยผู ดําเนินการหรือผูรับมอบอํานาจสามารถเขาใชงานเพ่ือการสง EIA ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดท่ี  

http://eia.onep.go.th/ownereialogin.php 

ในปจจุบัน การดําเนินการในสวนนี้ เปนการขอความรวมมือใหผูดําเนินการสงเอกสารในอีกชองทาง

เพ่ิมเติม ผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยยังไมมีการบังคับใชอยางเปนทางการ ซ่ึงการสง EIA ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสจะเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสถานะของการพิจารณา EIA  ในแตละข้ันตอนของ

การพิจารณาได 

ท้ังนี้ หากผูดําเนินการไดสงเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสมาอีกชองทางหนึ่ง  เจาหนาท่ีธุรการ กวผ. 

เจาหนาท่ีธุรการประจํากลุมงานผูดูแลระบบ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน มีหนาท่ีตอง

ดําเนินการเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของโครงการในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน  ซ่ึงสามารถเขาใชงาน

ในระบบ โดยใช User name และ Password สําหรับเจาหนาท่ีธุรการ และใชเครื่องสแกนบารโคด หรือใสรหัส

ท่ีแสดงในใบคําขอ เพ่ือเขาไปเปลี่ยนสถานะรายงานในระบบใหครบทุกข้ันตอน 

4. ขอพึงปฏิบัติเพ่ิมเติม สําหรับการรับ-สง EIA กรณีที่เปนหนวยงานที่รับการกระจายภารกิจ

ดานการพิจารณา EIA จาก สผ.  

สผ. ลงรับเอกสาร EIA ตามข้ันตอนปกติ จากนั้นจะสงความเห็นเบื้องตนตอรายงานใหหนวยงานท่ีรับการ

กระจายภารกิจ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีลงรับเลมรายงาน โดยหนวยงานท่ีรับการกระจายภารกิจ

ลงรับหนังสือพรอมความเห็นเบื้องตนตอรายงานของ สผ. แลว และเริ่มตนนับเปนวันท่ี 1 สําหรับการพิจารณา

รายงาน 45 วัน ของ คชก.หนวยงานท่ีรับการกระจายภารกิจ (ท้ังนี้ ใหมีการประสานเพ่ิมเติมอยางไมเปนทางการ

โดยการสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส: E-mail ใหกับฝายเลขานุการของหนวยงานท่ีรับการกระจายภารกิจดวย) 
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  ขั้นตอนท่ี 2        การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร หลักฐานไมถูกตอง/ไมครบถวน 

ประสานกลุมงานผูรับผิดชอบทันท ี

เพ่ือตรวจสอบและยืนยันการแจงหรือสงคืน 

ผูยื่นเอกสารเพ่ือแกไข 

 

 

 

 

นําใบคําขอที่ผานการยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ไปใหเจาหนาที่ สารบรรณ สผ. ลงรับดวย 

เจาหนาที่ธุรการ กวผ. เจาหนาที่ธุรการประจํา

กลุมงานผูดูแลระบบ เขาใชงานในระบบ และ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน 

http://eia.onep.go.th/admin/login.php 

โดยกรอก Username และ Password 

และใชเคร่ืองสแกนบารโคด หรือกรอกรหัสที่แสดง

ในใบคําขอ เพ่ือเขาไปเปลี่ยนสถานะรายงานใน

ระบบใหครบทุกข้ันตอนในระหวางการพิจารณา 

หนังสือนําสง พรอม   

เลมรายงาน  EIA 

 

กรณีมีใบคําขอย่ืน EIA  

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

1.รายการเอกสารหลักฐาน 

   ใหถูกตองและครบถวนตามคูมือ

สําหรับประชาชน: การพิจารณา

รายงาน EIA 

 

2.รายการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 

ประกอบการเสนอรายงานการ  

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม        

เขาสูกระบวนการพิจารณา 

 

 

*โครงการเอกชน  

ฉบับหลัก ตัวจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 14 ฉบับ 

 

**โครงการรัฐ  

ฉบับหลัก ตัวจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 14 ฉบับ 

และฉบับยอ ตัวจริง 1 ฉบบั 

 

3. รายการเอกสารท่ีตองนําเสนอ 

(1) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่สําคัญ มาตรการปองกันแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมฯ 

(2) ปกหนาและปกในของรายงาน 

(3) หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน 

(4) บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงาน 

(5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน 

(6) สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสทิธิทํารายงานฯ 

(7) สําเนาหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบ*             

(*เฉพาะกรณี EIA ฉบับแกไขใหเพ่ิมเติม) 

  

     

 

เอกสาร หลักฐาน 

ถูกตองครบถวน 

ลงรับคําขอ และสง   

ในระบบสารบรรณ 

  

  
ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน 
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2.  การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

เจาหนาท่ีธุรการ กวผ. จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารท่ีตองยื่นเพ่ือเขาสูการพิจารณา 

ตามท่ีระบุไวในรายการตรวจสอบเอกสารเบื้องตน3

4  ดังนี้ 
 

2.1 จํานวนเลมรายงาน  

      1) โครงการเอกชน   ตองเสนอรายงานฉบับหลัก อยางนอย 15 ฉบับ แบงเปน รายงานฉบับจริง 1 ฉบับ 

และสําเนาอยางนอย 14 ฉบับ 

2) โครงการรัฐ   ตองเสนอรายงานฉบับหลัก อยางนอย 15 ฉบับ แบงเปน รายงานฉบับจริง 1 ฉบับ และ

สําเนาอยางนอย 14 ฉบับ และรายงานฉบับยอตัวจริง 1 ฉบับ 

2.2  ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร  โดยมีขอพึงระวังดังนี้  

1) ตรวจสอบชื่อรายงาน EIA ใหเปนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 โดย ชื่อ “รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” ตองเปลี่ยนเปน “รายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม” (ดูตัวอยางชื่อรายงานแบบตาง ๆ ไดจากรายการตรวจสอบเอกสารเบื้องตน) 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยงานอนุมัติ /อนุญาตหลัก  มากกวา 1 หนวยงาน  ตองมีสําเนาหนังสือการสงรายงาน   

ใหหนวยงานอนุญาตหลักครบทุกหนวยงาน  

3) ใหตรวจสอบชื่อโครงการในปกรายงาน หนังสือนําสงรายงาน และหนังสือรับรองนิติบุคคลผูจัดทํา

รายงาน หนังสือมอบอํานาจ ฯลฯ และสวนอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ ใหสอดคลองตรงกัน 

4) วัน/เดือน/ป ท่ีลงในหนังสือนําสงเลมรายงาน และหรือ วัน/เดือน/ป ท่ีระบุไวในเลมรายงาน ควร

สอดคลองและเหมาะสมกับวันท่ีมาสงเลมรายงาน 

5) ไมตองใสหนังสือแจงความประสงคในการเผยแพรขอมูลในรายงานฯ ลงในเลมรายงาน สําหรับในกรณีท่ี

มีขอมูลเอกสารตองปกปด ใหแยกใสซองปดผนึก เปนฉบับจริงและสําเนาตามจํานวนเลมรายงานท่ีเสนอ 

6) ใหตรวจสอบใบอนุญาตของนิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

6.1) ใบอนุญาตตองไมหมดอายุ ในวันท่ีสงรายงาน 

6.2) การนับอายุของนิติบุคคล ในกรณีอยูระหวางตออายุใบอนุญาต สามารถนับและรับเอกสารไดตั้งแต 

วันท่ีไดรับใบเสร็จรับเงินจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

6.3) กรณีท่ีมีนิติบุคคลในการจัดทํารายงานมากกวา 1 ราย ตองมีอยางนอย 1 ราย ท่ียังมีอายุใบอนุญาต 

                                                           
4 รายการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน : ประกอบการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเขาสูการพิจารณา, 2562 

* โครงการเอกชน  = โครงการหรอืกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการท่ีไมตองเสนอ

ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

** โครงการรัฐ  =  โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน 

ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
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6.4) รายชื่อเจาหนาท่ีประจําผูรวมจัดทํารายงาน ตองมีอยางนอย 3 คน และลงลายมือชื่อใหครบถวน 

7) กรณีท่ีรับเอกสารมาแลว (ทางไปรษณีย) แตภายหลังตรวจสอบแลว พบวา ยังมีเอกสารไมครบถวน 

หรือไมถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน พิจารณาจัดทําหนังสืออยางเปนทางการเพ่ือสงคืน

เลมรายงาน หรือขอเอกสารขอมูลเพ่ิมเติม ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ี สผ. ไดรับเอกสาร 

8) กรณีมีหนังสือมอบอํานาจ ตองมีเอกสารฉบับจริงและลงนามใหครบถวน พรอมท้ังติดอากรแสตมป 

2.3 รายการเอกสารหลักฐาน  

รายการเอกสารหลักฐานท่ีตองเสนอพรอมกับเลม EIA ท่ีตองมีความถูกตองและครบถวน มีดังนี้   

(ดูรายละเอียดไดจากคูมือสําหรับประชาชน : การพิจารณารายงาน EIA)4

5

1) หนังสือนําสงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (พรอมสําเนาหนังสือท่ีสงรายงานใหหนวยงาน

อนุญาตดวยแลว)  ฉบับจริง  1  ฉบับ 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล  ฉบับสําเนา  1  ฉบับ 

3) หนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบ (พรอมหลักฐานการประทับลงรับเอกสาร) ฉบับสําเนา  1  ฉบับ โดย

ใหเสนอเอกสารนี้ เฉพาะในรายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติมสําหรับการพิจารณารายงานรอบท่ี 2 เพ่ือใชสอบทานวันท่ี

รับเอกสาร เพ่ือยืนยันการเสนอรายงานภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา 

4) เอกสารท่ีตองยื่นประกอบในรายงาน EIA  ไดแก 

(1) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ  สผ.1 /สผร.1 

(2) ปกหนาและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม ตามแบบ  สผ.2 / สผ.6 / สผร.2 

(3) หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ  สผ.3 / สผ.7 / 

สผร.3 

(4) บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ  สผ.4 / สผ.8 / สผร.4 

(5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ.5 / สผ.9 / 

สผร.5 

(6) สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

           ท้ังนี้  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมท่ีเก่ียวของท่ีตองยื่น เพ่ือใชประกอบการเสนอรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดท่ี  http://www.onep.go.th/eiathailand/แบบฟอรม/ 

  

                                                           
5 คูมือสําหรับประชาชน : การพิจารณารายงาน EIA สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการใดท่ีหนวยงานของรัฐจะอนุญาต

ซึ่งผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, 2562 
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เม่ือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไดเขาสูกระบวนการพิจารณาตามข้ันตอนการพิจารณา

รายงาน และ คชก. มีมติใหความเห็นชอบรายงานแลว  สผ. โดยฝายเลขานุการ คชก. จะจัดทําและสงหนังสือ

แจงผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหผูท่ีเก่ียวของ คือ ผูดําเนินการ หนวยงาน

อนุญาต และนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน เพ่ือทราบและหรือดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ผูดําเนินการ  รับทราบและนํามติใหความเห็นชอบรายงาน ไปดําเนินการขออนุมัติ / อนุญาต ตาม

ข้ันตอนตอไป  พรอมท้ังใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และประสานนิติบุคคลผูจัดทํารายงานเพ่ือจัดทําและสงรายงาน 

ฉบับสมบรูณ ภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงมติ 

(2) หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต  รับทราบและดําเนินการอนุมัติ / อนุญาต ตามข้ันตอนตอไป  โดยใหสง

สําเนาใบอนุมัติ / อนุญาต พรอมเง่ือนไขให สผ. เม่ือไดมีการอนุมัติ / อนุญาต โครงการ 

3.  การตรวจสอบและสงรายงานฉบับสมบูรณ   

 เม่ือผูดําเนินการสงรายงานฉบับสมบูรณให สผ. แลว  เจาหนาท่ีธุรการ กวผ. จะดําเนินตรวจสอบความ

ถูกตองของรายงานท่ีเสนอให สผ. โดยสรุปการดําเนินการไดดังนี้  
 

3.1 ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเลมรายงาน  

1) รายงานฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการกําหนดเรียบรอยแลว 

จํานวน 1 ฉบับ และแผนบนัทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File  จํานวนอยางนอย 8 แผน (อาจเพ่ิมข้ึนไดตามจํานวน

ของหนวยงานทองถ่ินซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในสวนท่ีโครงการตั้งอยู)   

2)  รายการเอกสารสวนหนาของเลม EIA ฉบับสมบูรณ ตองมีครบถวน ไดแก (1) หนังสือแจงมติให

ความเห็นชอบ (2) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขของโครงการ พรอมลง

นามโดยผูดําเนินการ และนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน (3) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ  

(4) หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน (5) บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงาน (6) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ

รายงาน (7)  สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานฯ 

ท้ังนี้ วันท่ีแสดงสถานภาพ ในแบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน สําหรับรายงานฉบับสมบูรณตอง

เปนวันท่ีเดียวกับท่ีแสดงไวในรายงานฉบับท่ีไดรับความเห็นชอบ (ซ่ึงเปนวันท่ีกอนออกหนังสือใหความเห็นชอบ) 

3) รายงานท่ีไดรวบรวมรายละเอียดขอมูลท้ังหมดเรียงตามลําดับการพิจารณารายงานของ คชก. 

จํานวน 1 ฉบับ  และแผนบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File จํานวน 1 แผน   

3.2 ดําเนินการลงรับเอกสารในระบบสารบรรณ และนําสงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามข้ันตอน 

3.3 ดําเนินการสงแผนบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File ของรายงานฉบับสมบรูณ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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เม่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแผนบันทึก

ขอมูลเรียบรอยแลว จะนําสงใหเจาหนาท่ีธุรการเพ่ือดําเนินการสงแผนบันทึกขอมูลทางไปรษณียตอไป ดังนี้ 

(1) ในกรุงเทพฯ  สงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 แผน และผูอํานวยการสํานักงานเขต

ท่ีตั้งโครงการ จํานวน 2 แผน 

(2) ตางจังหวัด  สงใหผูวาราชการจังหวัด จํานวน 2 แผน  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัด จํานวน 2 แผน  และผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค จํานวน 1 แผน  
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เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน 

ตามแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีธุรการ 
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รายการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 

ประกอบการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเขาสูกระบวนการพิจารณา 

โปรดทําเครื่องหมาย   ในชองรายการเอกสาร กรณีเอกสารถูกตองและครบถวน 

         ในชองรายการเอกสาร กรณีเอกสารไมถูกตองและไมครบถวน 
 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

ผลการตรวจสอบ

เบ้ืองตน  

(1 วันทําการ) 

1. 

 

หนังสือนําสงรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  

( พรอมสําเนาหนังสือการสงรายงานฯ ใหหนวยงานอนุญาตหลักทุกหนวยงาน  

แตหากเปนโครงการท่ีไมมีหนวยงานอนุญาต ไมตองมีสําเนาเอกสารนี้ )  

ฉบับจริง    1  ฉบับ 
 

 

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

 

2. 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล    

สําเนา      1  ฉบับ 

 

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

 

3. 

 

หนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบ 

(พรอมหลักฐานการลงรับเอกสาร) 

สําเนา      1  ฉบับ 

หมายเหตุ:  ใหเสนอเอกสารนี้ เฉพาะในการสงรายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม สําหรับ

การพิจารณารายงานรอบท่ี 2  เพ่ือใชสอบทานวันท่ีรับเอกสาร เพ่ือยืนยันการเสนอ

รายงานภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา 

 

 

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

4 

 

 

จํานวนเลมรายงาน  

ก. กรณีโครงการของภาคเอกชน หรือโครงการของหนวยงานของรัฐท่ีไมตอง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ฉบับจริง      1  ฉบับ 

สําเนา       14  ฉบับ 

 

.................................. 
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ลําดับ 

 

รายการ 

ผลการตรวจสอบ

เบ้ืองตน  

(1 วันทําการ) 

ข. กรณีโครงการของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน  

ท่ีตองเสนอรายงานเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

ฉบับจริง      1  ฉบับ 

สําเนา       14  ฉบับ 

ฉบับยอ (จริง)  1  ฉบับ 

 

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

 

 เอกสารท่ีตองย่ืนประกอบในรายงาน EIA ประกอบดวย 

(1) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามแบบ  สผ.1 /สผร.1 

(2)  ปกหน าและปกในของรายงานการประเ มินผลกระทบสิ่ งแวดล อม  

ตามแบบ  สผ.2 / สผ.6 / สผร.2 

(3) หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม  

ตามแบบ  สผ.3 / สผ.7 / สผร.3 

( 4)  บัญชี ร ายชื่ อ ผู จั ด ทํ า ร า ย ง านกา รปร ะ เ มิ นผลกร ะทบสิ่ ง แ ว ดล อม  

ตามแบบ  สผ.4 / สผ.8 / สผร.4 

(5)  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามแบบ  สผ.5 / สผ.9 / สผร.5 

(6)  สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 

หมายเหตุ:    

  เอกสารท่ีตองยื่นประกอบในเลมรายงาน EIA ใหเปนไปตามแบบ สผ. 1 – สผ. 9 

และแบบ สผร.1 - สผร. 5 ตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  
  

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

.................................. 
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ลําดับ 

 

รายการ 

ผลการตรวจสอบ

เบ้ืองตน  

(1 วันทําการ) 

5 รายงานฉบับสมบูรณ กรณีท่ีไมตองเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  

(1) รายงานฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมตามความเห็นของคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ ครบถวนแลว ประกอบดวย 

- ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- สําเนา   อยางนอย 1 ฉบับ (อาจเพ่ิมตามจํานวนท่ีตองสงใหหนวยงาน) 

- แผนบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File  อยางนอย 8 แผน 

 

(2) รายงานท่ีไดรวบรวมรายละเอียดขอมูลท้ังหมดเรียงตามลําดับการพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ จํานวน 1 ฉบับ และแผนบันทึก

ขอมูลในรปูแบบ PDF File จํานวน 1 แผน 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

  

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 

                                                         วันท่ี.............................................................. 
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ช่ือและประเภทของรายงาน 

โปรดตรวจสอบชื่อรายงาน และทําเครื่องหมาย   ตามประเภทรายงานท่ีเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณา 
 

1. ฉบับหลัก 

1.1 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 

1.2 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 

1.3 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ            

คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 
 

2. ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2.1 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี......   

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 

2.2 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี......  

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 

2.3 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

ส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี...... 

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 
 

3. ฉบับเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 

3.1 รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน   

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 
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3.2 รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 

3.3 รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม        

ท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต     

ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง  

โครงการ…....................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 
 

4. ฉบับสมบูรณ 

4.1 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนฉบับสมบูรณ 

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 

4.2 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมฉบับสมบูรณ 

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 

4.3 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

ส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรงฉบับสมบูรณ 

โครงการ…......................................................................ของ…....................................................................... 

ตั้งอยูท่ี…...................................................................... จัดทํารายงาน โดย .............................................. 
 

 

******ขอพึงระวังในการตรวจรับเอกสาร****** 

1. ในกรณีท่ีมีหนวยงานอนุมัติ /อนุญาตหลัก มากกวา 1 หนวยงาน ตองมีสําเนาหนังสือการสงรายงานให

หนวยงานอนุญาตหลักครบทุกหนวยงาน  

2. ใหตรวจสอบชื่อโครงการในปกรายงาน  หนังสือนําสงรายงาน  และหนังสือรับรองนิติบุคคล  หนังสอืมอบอํานาจ 

ฯลฯ และสวนอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ ใหสอดคลองตรงกัน 

3. วัน/เดือน/ป ท่ีลงในหนังสือนําสงเลมรายงาน และหรือ วัน/เดือน/ป ท่ีระบุไวในเลมรายงาน ควรสอดคลอง

และเหมาะสมกับวันท่ีมาสงเลมรายงาน 

4. ไมตองใสหนังสือแจงความประสงคในการเผยแพรขอมูลในรายงานฯ ลงในเลมรายงาน  สําหรับในกรณี         

ท่ีมีขอมูลเอกสารตองปกปด ใหแยกใสซองปดผนึก เปนฉบับจริงและสําเนาตามจํานวนเลมรายงานท่ีเสนอ 
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5. กรณีมีหนังสือมอบอํานาจ ตองมีเอกสารฉบับจริงและลงนามใหครบถวน พรอมท้ังติดอากรแสตมป 

6. วัน/เดือน/ป ท่ีแสดงในแบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานฯ สําหรับเลมรายงานฉบับสมบูรณ ตองเปน 

วัน/เดือน/ป เดียวกันกับเลมรายงานฯ ฉบับท่ีไดรับความเห็นชอบ  ยกเวนเฉพาะโครงการรัฐท่ีตองเสนอ 

ครม. ใหลง วัน/เดือน/ป ตรงตามขอมูลท่ีเปนปจจุบันเม่ือสงรายงานฉบับสมบรูณ  

7. ใหตรวจสอบใบอนุญาตของนิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

7.1  ใบอนญุาตตองไมหมดอาย ุในวันท่ีสงรายงาน 

7.2 การนับอายุของนิติบุคคล ในกรณีอยูระหวางตออายุใบอนุญาต สามารถนับและรับเอกสารไดตั้งแต  

วันท่ีไดรับใบเสร็จรับเงินจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)   

7.3 กรณีท่ีมีนิติบุคคลในการจัดทํารายงานมากกวา 1 ราย ตองมีอยางนอย 1 ราย ท่ียังมีอายุใบอนุญาต 

7.4 รายชื่อเจาหนาท่ีประจําผูรวมจัดทํารายงาน ตองมีจํานวน 3 คน และลงลายมือชื่อใหครบถวน 

8. กรณีท่ีรับเอกสารมาแลว (ทางไปรษณีย) แตภายหลังตรวจสอบแลว พบวา ยังมีเอกสารไมครบถวน หรือ     

ไมถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน พิจารณาจัดทําหนังสืออยางเปนทางการเพ่ือสงคืน

เลมรายงาน หรือขอเอกสารขอมูลเพ่ิมเติม ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ี สผ. ไดรับเอกสาร 

9. กรณีมีหนังสือมอบอํานาจ ตองมีเอกสารฉบับจริงและลงนามใหครบถวน พรอมท้ังติดอากรแสตมป 
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ตัวอยางใบคําขอ กรณีการยื่น EIA ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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แผนภาพข้ันตอนในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี  

 

ข้ันตอนในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี แบงออกเปน 2 แบบ คือ  

1. การพิจารณา EIA  โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ ท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ

และโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

2. การพิจารณา EIA  โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

ท้ังนี้  เปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51  (โดยมีข้ันตอนและระยะเวลาการ

พิจารณาในภาพรวม ดังแผนภาพข้ันตอนการพิจารณา EIA) 
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ข้ันตอนการพิจารณา EIA  สําหรับโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจาก

ทางราชการและโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
   

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

รายงานไมถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีกําหนด 

กรณีเห็นดวยกับความเห็นคณะกรรมการ

ผูชํานาญการท่ีไมใหความเห็นชอบ 

 

สผ. ตรวจสอบรายงาน (15 วัน) 

สผ. เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาต 

รอการอนุญาต 

 

ใหความเห็นชอบ 

ใหความเห็นชอบ 

สผ. แจงผลการ

พิจารณาของ

คณะกรรมการ

ผูชํานาญการ 

รายงานถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด  

สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองตน (15 วัน) 

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา ( 45 วัน) 

ไมใหความเห็นชอบ 

ไมตัดสิทธิการเสนอรายงาน 

กลับเขาสูกระบวนการ

พิจารณาใหม 
ผูดําเนินการ/ผูขออนุญาต 

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา ( 30 วัน) 

จบกระบวนการ

พิจารณารายงานฯ 
 

ผูดําเนินการ/ผูขออนุญาต  พิจารณาอนุญาต / ไมอนุญาต 

 

 

ไมใหความเห็นชอบ 

หากไมแกไขรายงาน 

ภายใน 180 วัน 

ยื่นขออนุมัต/ิอนุญาตภายใน 5 ป  

เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาต 

นํามาตรการท่ีกําหนดในรายงาน

ไปเปนเง่ือนไขในการอนุญาต 

กรณีไมเห็นดวยกับความเห็นคณะกรรมการผูชํานาญการ 

มีสิทธินําคดีไปสูศาลปกครอง ภายใน 90 วัน 

 

 

 

 

 
ผูดําเนินการ/ผูขออนุญาต 

*เฉพาะกรณีโครงการฯ ท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากร 

ธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ

ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง  

ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบหรือหนวยงานของรัฐ 

ผูอนุญาตโครงการ จัดรับฟงความคิดเห็นฯ ตามมาตรา 58 

แหงรัฐธรรมนูญฯ เพ่ิมเติม 

เสนอรายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม/ฉบับใหม ภายใน 180 วัน 
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ข้ันตอนการพิจารณา EIA สําหรับกรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ

หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
        
   

 

  

 

 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

  

บุคคล / สถาบัน 

ผูเชี่ยวชาญ  

เสนอความเห็น 

 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  

พิจารณา 

 

 

คณะรัฐมนตรี 

สผ. สรุปความเห็นของ 

คณะกรรมการผูชํานาญการ 

 

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน 

จัดทํารายงานต้ังแตขั้นศึกษา 

ความเหมาะสมของโครงการ 

 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

 

ขอมูลไมเพียงพอในการ

เสนอคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  

 ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบ  

หรือหนวยงานของรัฐผูอนุญาต

โครงการ จัดรับฟงความคิดเห็นฯ  

ตามมาตรา 58 แหงรัฐธรรมนูญฯ* 

สผ. แจงผลการพิจารณา     

ของคณะกรรมการผูชํานาญการ 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ขอมูลเพียงพอใหเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

  * เฉพาะโครงการฯ ท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากร 

ธรรมชาติคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย 

คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง 

ใหทําตามขั้นตอนในกรอบนี้เพ่ิมเติม 

แกไขรายงาน  

เสนอขอรับความเห็นชอบภายใน 5 ป  
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ภาพรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน 

 

ประกอบดวย  8  ขั้นตอน 

1. การตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

2. การตรวจสถานท่ีตั้งของโครงการ 

3. การพิจารณาใหความเห็นเบ้ืองตนตอรายงานฉบับหลัก 

4. การจัดทําวาระการประชุม เสนอ คชก. พิจารณา 

5. การจัดประชุม คชก. 

5.1 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ 

และโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

5.2 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

6. การดําเนินการภายหลัง คชก. มีมติ 

6.1 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ 

และโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

6.2 กรณีโครงการหรือกิจการหรอืการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

7. การจัดทําวาระการประชุม เสนอ กก.วล. พิจารณา 

8. การตรวจสอบและสงรายงานฉบับสมบูรณ (พรอมเผยแพร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8 
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ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ 

และโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ฉบับหลกั 

ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 1-6 

√ 1. การตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

√ 2. การตรวจสถานท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของโครงการหรือ  

กิจการหรือการดําเนินการ 

√ 3. การพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงาน

ฉบับหลัก 

√ 4. การจัดทําวาระการประชุม เสนอ คชก. พิจารณา 

√ 5. การจัดประชุม คชก.   

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

ดําเนินการตามข้ันตอนที่  2 4 5 และ 6.1 

√ 2. การตรวจสถานท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของโครงการหรือ

กิจการหรือการดําเนินการ 

√ 4. การจัดทําวาระการประชุม เสนอ คชก. 

พิจารณา 

√ 5. การจัดประชุม คชก.   

√ 6.1 การดําเนินการภายหลัง คชก. มีมติ 

      (ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน) 

ฉบับสมบูรณ 

ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 8 

√ 8. การตรวจสอบและสงรายงานฉบบัสมบูรณ  

(พรอมเผยแพร) 

 

กรณี คชก. มีมติใหความเห็นชอบ 

 กรณี คชก. มีมติไมใหความเห็นชอบ ตองดําเนินการ 
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ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการรวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ฉบับหลกั 

ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 1-7 

√ 1. การตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

√ 2. การตรวจสถานท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของโครงการหรือ  

กิจการหรือการดําเนินการ 

√ 3. การพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงาน  

ฉบับหลัก 

√ 4. การจัดทําวาระการประชุมเสนอ คชก. พิจารณา 

√ 5. การจัดประชุม คชก.   

√ 6.2 การดําเนินการภายหลัง คชก. มีมติ 

√ 7. การจัดทําวาระการประชุม เสนอ กก.วล. 

พิจารณา

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 2 4 5 6.2 และ 7 

√ 2. การตรวจสถานท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของโครงการหรือ

กิจการหรือการดําเนินการ 

√ 4. การจัดทําวาระการประชุมเสนอ คชก. พิจารณา 

√ 5. การจัดประชุม คชก.   

√ 6.2 การดําเนินการภายหลัง คชก. มีมติ 

√ 7. การจัดทําวาระการประชุม เสนอ กก.วล.  

พิจารณา  

 

 กรณี คชก. มีมติไมใหความเห็นชอบ ตองดําเนินการ 

ฉบับสมบูรณ 

ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 8 

√ 8. การตรวจสอบและสงรายงานฉบบัสมบูรณ  

(พรอมเผยแพร) 

 

กรณี กก.วล. มีมติใหความเห็นชอบ 
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แนวทางการปฏบัิตงิา 

 

 

  

แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

การพิจารณารายงาน 
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 รายงาน EIA 

  เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 หนังสือนําสงและ 

 เลมรายงาน EIA 

 

 

การตรวจสอบ 

รายงานฉบับหลัก 

 ใบคําขอย่ืนรายงานผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

(ถาม)ี  

 

นําสง 

การตรวจสอบรายงานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.1 การตรวจสอบ 

รายงานฉบับหลัก 

2) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ EIA    

ใหเปนตามเอกสารเบื้องตนสําหรับการ

พิจารณารายงาน EIA 

1) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ตองนําเสนอ 

(1) แบบรายการแสดงผลกระทบส่ิงแวดลอมที่สําคัญ   

มาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ฯ 

(2) ปกหนาและปกในของรายงาน 

(3) หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน 

(4) บัญชีรายชื่อผูจัดทาํรายงาน 

(5) แบบแสดงรายละเอยีดการเสนอรายงาน 

(6) สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทาํรายงานฯ 

 

3)  ตรวจสอบสาระสําคัญของขอมูลเนื้อหา 

ใหเปนไปตามท่ีประกาศฯ กําหนด  

      บทนํา รายละเอียดโครงการ สภาพ

ส่ิงแวดลอมปจจุบัน การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการ

จัดทํารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ท่ีกฎหมายกําหนด 

เขาใชงานในระบบ 

http://eia.onep.go.th/admin/login.php 

โดยกรอก Username และ Password  

เพ่ือเขาไปเปลี่ยนสถานะรายงานในระบบ 

ใหครบทุกขั้นตอน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ : 14  วัน 
 

ถูกตอง ครบถวน 

 

ไมถูกตอง ไมครบถวน 
พิจารณาใหความเห็นเบ้ืองตน 

เก่ียวกับรายงาน EIA 

จัดทําหนังสือแจงผูดําเนนิการ 

(ดู ตย. จากแบบหนังสือ ลําดับ 1) 
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2) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ EIA    

ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ 

 1) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ตองนําเสนอ 

(1) แบบรายการแสดงผลกระทบส่ิงแวดลอมที่สําคัญ   

มาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ฯ 

(2) ปกหนาและปกในของรายงาน 

(3) หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน 

(4) บัญชีรายชื่อผูจัดทาํรายงาน 

(5) แบบแสดงรายละเอยีดการเสนอรายงาน 

(6) สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทาํรายงานฯ 

3)  ตรวจสอบสาระสําคัญของขอมูลเนื้อหา  

     ในสวนท่ีเปนขอมูลท่ีใหแกไขเพ่ิมเติม   

ตามมติคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ท้ังใน

สวนรายละเอียดโครงการ สภาพส่ิงแวดลอม

ปจจุบัน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมฯ 

เพิ่มเติม ** 

(7)  สําเนาหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบ  

(พรอมหลักฐานการลงรับเอกสาร)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

หนังสือนําสงและ 

เลมรายงาน EIA 

 

     

 

สงเลม EIA เอกสารสรุปโครงการ 

และวาระการประชุม  

ให คชก. ภายใน 30 วัน 

นับต้ังแตวันลงรับเอกสาร 

 

 

 

 

การตรวจสอบ 

รายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

ถูกตอง ครบถวน 

ใบคําขอย่ืนรายงานผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

(ถาม)ี  

 

เขาใชงานในระบบ 

http://eia.onep.go.th/admin/login.php 

โดยกรอก Username และ Password  

เพ่ือเขาไปเปลี่ยนสถานะรายงานในระบบ 

ใหครบทุกขั้นตอน 

 

 

นําสง 

 รายงาน EIA 

 เอกสารที่เกี่ยวของ 

ใหเปนไปตามประเด็นความเห็น 

ตามมติคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

และ/หรือ 

1.2 การตรวจสอบ 

รายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
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 1.ข้ันตอนการตรวจสอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 ข้ันตอนการตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ แบงออกเปน 2 กรณี คือ การตรวจสอบรายงาน

ฉบับหลัก และการตรวจสอบรายงานฉบับเพ่ิมเติม โดยมีข้ันตอนดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 

1.1 การตรวจสอบรายงานฉบับหลัก 

1) เจาหนาท่ีธุรการสง EIA พรอมหนังสือนําสง และใบคําขอยื่นรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ถามี) 

ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน  

2) กรณีมีการยื่นรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน 

เริ่มเขาใชงานระบบการยื่นรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส http://eia.onep.go.th/admin/login.php โดยใช 

Username และ Password ของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพิจารณารายงานเขาไปเปลี่ยนสถานะของโครงการลงใน

ระบบใหครบทุกข้ันตอน ตลอดระยะเวลาการพิจารณา 

3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตรวจสอบเอกสารท่ีตองยื่นประกอบในรายงาน เชน แบบ

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ปกหนาและปกใน

ของรายงาน หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงาน แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ

รายงาน และสําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานฯ เปนตน  

4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตรวจสอบเอกสารเบื้องตนสําหรับการพิจารณา EIA โดย

ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว ในเอกสารเบื้องตนสําหรับการพิจารณารายงาน EIA 

5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตรวจสอบสาระสําคัญของขอมูลเนื้อหา ใหเปนไปตามท่ี

ประกาศฯ กําหนด ประกอบดวย บทนํา รายละเอียดโครงการ สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ5

6

6) ระยะเวลาในการตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ จะนับรวมอยูกับระยะเวลาการพิจารณา

เสนอความเห็นเบื้องตนตอ คชก. คือ มีเวลาตรวจสอบและพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน ภายใน 30 วัน 

นับตั้งแตวันท่ีลงรับเอกสาร  

                                                           
6 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

  - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งตองจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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- หากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตรวจสอบแลวพบวา ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไข ท่ีกฎหมายกําหนด ใหมีหนังสือแจงผูดําเนินการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีลงรับเอกสาร  

- หากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตรวจสอบแลวพบวา เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไข ท่ีกฎหมายกําหนดแลว ใหดําเนินการพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน เพ่ือเสนอ คชก. พิจารณา 

ตอไป โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จ พรอมเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีลงรับ

เอกสาร  

 

1.2 การตรวจสอบรายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

1) เจาหนาท่ีธุรการสง EIA พรอมหนังสือนําสง และใบคําขอยื่นรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ถามี) 

ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน  

2) กรณีมีการยื่นรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน เริ่ม

เขาไปเปลี่ยนสถานะของโครงการในระบบอิเล็กทรอนิกสดวย http://eia.onep.go.th/admin/login.php ใน

ทุกข้ันตอนการพิจารณา ตลอดระยะเวลาการพิจารณา 

3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตรวจสอบเอกสารท่ีตองยื่นประกอบในรายงาน เชน แบบ

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ปกหนาและปกใน

ของรายงาน หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงาน แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ

รายงาน และสําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานฯ เปนตน  นอกจากนี้ เฉพาะในกรณีการพิจารณารายงาน

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ยังมีเอกสารท่ีตองเพ่ิมเขามา คือ หนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบ (พรอมหลักฐานการ 

ลงรับเอกสาร) ฉบับสําเนา 1 ฉบับ  โดยผูดําเนินการจะเสนอเอกสารนี้เพ่ือใชสอบทานวันท่ีรับเอกสาร เพ่ือยืนยัน

การเสนอรายงานภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา 

4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตรวจสอบตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ EIA  

ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ สอดคลองกับมติคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานตรวจสอบสาระสําคัญของขอมูลเนื้อหาท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม 

ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ท้ังในสวนรายละเอียดโครงการ สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

6) ระยะเวลาในการตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสงเลม EIA พรอมเอกสารสรุป

โครงการและวาระการประชุม ใหดําเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีลงรับเอกสาร แตควรกอนการประชุม

ไมนอยกวา 3 วัน 
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เขาสูกระบวนการ 

เปรียบเทียบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1) ตรวจสอบสถานท่ีตั้ง และสถานภาพโครงการ 

2) ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีโครงการ สภาพแวดลอม 

แหลงรับผลกระทบท่ีสําคัญ ใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

3) ถายรูป บันทึกขอมูล ใหชัดเจน 

4) ลงนามรับรองการตรวจรวมกัน 

   

 

กรณี พบการกอสรางหรือดําเนินการไปกอน 

การตรวจสถานที่ต้ังของโครงการ 

กอนเขาตรวจ      

 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการ : ภายใน 30  วัน 

นับจากวันรับเลมรายงานฉบับหลัก 

ยกเวน มีเหตุสุดวิสัย* 

1) จัดทําบันทึกขออนุมัตเิจาหนาที่              

เพ่ือเขาตรวจโครงการ 

2) จัดทําหนังสือเพ่ือเขาตรวจโครงการ 

    (ดู ตย. จากแบบหนังสือลําดบั 2.1.1 และ 2.1.2) 

ภายหลังเขาตรวจ 

1) จัดทํารายงานผลการเขาตรวจโครงการ 

นําเสนอ ผอ.กวผ. เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาของ คชก. 

2) จัดเตรียมขอมูลผลการเขาตรวจ

โครงการ เพ่ือนําเสนอ คชก. พิจารณา 

     (ดู ตย. จากแบบหนังสือลําดับ 2.1.3) 

 

 

2 

*ยกเวน  1) หากไมสามารถเขาตรวจได  ใหรายงานเหตุผลความจําเปนให คชก. ประกอบการพิจารณา 

            2) หากไมสามารถเขาตรวจได ภายใน 30 วัน จะตองดําเนินการใหไดกอนการประชุม คชก. ไมนอยกวา 3 วัน  

 

 

 

ดําเนินการในระหวาง การพิจารณารายงานฉบับหลัก  

หรือการพิจารณารายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม (แลวแตกรณี) 
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การตรวจสถานท่ีตั้งของโครงการ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานควรดําเนินการตั้งแตใน

ข้ันตอนการพิจารณารายงานฉบับหลักในชวง 30 วันแรก นับต้ังแตลงรับรายงาน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาของ คชก. อยางไรก็ดี การตรวจสถานท่ีตั้งของโครงการในชวงการพิจารณารายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติมก็

สามารถทําได หาก คชก. มอบหมายใหไปตรวจท่ีตั้งโครงการประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม โดยมีข้ันตอน

ดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 

1) การดําเนินงานกอนเขาตรวจ  ใหจัดทําบันทึกขออนุมัติเจาหนาท่ีเพ่ือเขาตรวจโครงการ พรอมจัดทํา

หนังสือเพ่ือเขาตรวจโครงการ ท้ังนี้ ตองดําเนินการดวยความยินยอมของผูดําเนินการ จึงควรประสานวันเวลากับ

โครงการลวงหนากอนการเขาตรวจ 

2) การดําเนินงานตรวจท่ีตั้งโครงการ ใหดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีตั้งและสถานภาพโครงการ ในขณะ

เขาตรวจใหชัดเจน วามีการกอสรางหรือดําเนินการไปกอนแลวหรือไม รวมท้ังตรวจสอบสภาพแวดลอม และ

แหลงรับผลกระทบท่ีสําคัญใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ โดยตองถายรูปและบันทึกขอมูลใหชัดเจน สรุปผลการ

ตรวจสอบพรอมลงนามรับรองการตรวจรวมกันทุกฝาย  

3) การดําเนินงานภายหลังเขาตรวจ ใหจัดทํารายงานผลการเขาตรวจโครงการ นําเสนอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณา เสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ คชก. ตอไป พรอมท้ังจัดเตรียมขอมูลผลการเขาตรวจ

โครงการ เพ่ือนําเสนอ คชก. พิจารณาในการประชุม โดยนําเสนอสําเนารายงานผลการตรวจ และนําเสนอไฟล 

presentation ประกอบการพิจารณา 

4) ระยะเวลาในการตรวจท่ีตั้งโครงการ จะนับรวมอยูกับระยะเวลาตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ี

เก่ียวของและการพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนตอ คชก. คือ มีเวลาตรวจสอบและพิจารณาเสนอความเห็น

เบื้องตน รวมท้ังการตรวจท่ีตั้งโครงการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันลงท่ีรับเอกสาร 

5) กรณีขณะตรวจท่ีตั้งโครงการ หากพบวา มีการกอสรางหรือดําเนินการไปกอนท่ีรายงาน EIA เขาสู

กระบวนการพิจารณา ใหพิจารณาดําเนินการเขาสูกระบวนการเปรียบเทียบตามข้ันตอนตอไป สําหรับกรณีท่ีเปน

กรณีโครงการของภาครัฐท่ีตองเสนอ ครม. ใหแจงการกอสรางหรือดําเนินการไปกอนตอผูดําเนินการ 

6) กรณีมีเหตุสุดวิสัยท่ีไมสามารถดําเนินการเขาตรวจท่ีตั้งโครงการได ใหดําเนินการดังนี้ 

   (1)  หากไมสามารถตรวจท่ีตั้งโครงการเพ่ือประกอบการพิจารณาไดเลย  เนื่องจากเหตุผลความ

จําเปนท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ภัยธรรมชาติ และเกิดความไมปลอดภัย เปนตน  ใหรายงานเหตุผลความ

จําเปนให คชก. ประกอบการพิจารณา 

   (2)  หากไมสามารถตรวจท่ีต้ังโครงการได ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันลงท่ีรับเอกสาร ควรดําเนินการ

ตรวจท่ีตั้งโครงการใหไดกอนการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานของ คชก. ไมนอยกวา 3 วัน  

2. ข้ันตอนการตรวจสถานที่ตั้งของโครงการ 
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การพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงานฉบับหลัก  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําหนังสือสงเลม EIA        

พรอมความเห็นเบ้ืองตน ให คชก.  

   (ด ูตย. จากแบบหนังสือลําดบั 2.3) 

 

เสนอ ผอ.กวผ. 

พิจารณาลงนาม 

กรณีโครงการของภาคเอกชน / 

โครงการของภาครัฐ ท่ีไมตองเสนอ ครม. 

ภายใน : 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับเลมรายงาน 

 

 

**กรณีโครงการของภาครัฐ ท่ีตองเสนอ ครม.  

ใหพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และควรดําเนินการ

ใหสอดคลองและเปนไปตามแนวปฏิบัติของ สผ. 

ภายใน 60 วัน 

 

 

 กรณีโครงการในจังหวัดท่ีไดรับการกระจายภารกิจ จาก สผ. ดังนี้ 

  -จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม (7 จังหวัด) 

  -จังหวัดในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ (ชายแดน) (10 จังหวัด)  

  -กรุงเทพฯ และจังหวัดท่ีมีความพรอม (8 จังหวัด) 
 

     ใหจัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบและความเห็นเบ้ืองตน  

ตอรายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณารายงาน EIA ของจังหวัด พิจารณาตามขั้นตอนตอไป   

Note!

การตรวจสอบรายงานฉบับหลัก 

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

พิจารณาขอมูลใน EIA ตามขอกฎหมาย หลักวิชาการ 

และแนวทางการจัดทํารายงานท่ี สผ. กําหนด 

จัดทําประเด็นความเห็นเบ้ืองตน พรอมสรุปรายละเอียดโครงการ  
ระยะเวลาดําเนินการ : 15 วัน 

พิจารณาตามแนวทางการพิจารณา EIA ท่ีกําหนดไว  

- เอกสารเบ้ืองตนประกอบการพิจารณา 

- แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน  

- แนวทางการจัดทํารายงาน EIA ในแตละประเภทโครงการ  
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3. ข้ันตอนการพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงานฉบับหลกั 
 

ข้ันตอนการพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงานฉบับหลัก จะดําเนินตอเนื่องจากข้ันตอนการ

ตรวจสอบรายงาน โดยหากตรวจสอบแลวพบวา รายงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมาย

กําหนดแลว ใหดําเนินการพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงานฉบับหลัก เพ่ือเสนอ คชก. พิจารณาตาม

ข้ันตอนตอไป โดยมีข้ันตอนดําเนินการสรุปไดดังนี้ 
 

3.1 ข้ันตอนการพิจารณาใหความเห็นเบ้ืองตนตอรายงานฉบับหลัก (กรณี คชก. สวนกลาง) 

1) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน พิจารณาเอกสารเบื้องตนท่ีประกอบใน EIA ซ่ึงตองเปนไป

ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในเอกสารเบื้องตนสําหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม6

7

2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน ดําเนินการพิจารณาสาระสําคัญของขอมูลเนื้อหา ให

เปนไปตามท่ีประกาศฯ กําหนด ประกอบดวย บทนํา รายละเอียดโครงการ สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 

3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน พิจารณาขอมูลใน EIA ตามขอกฎหมาย หลักวิชาการ 

และแนวทางการจัดทํารายงาน สผ. แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน  และแนวทางการจัดทํารายงาน EIA 

ในแตละประเภทโครงการ รวมท้ังนําแนวทางการพิจารณารายงานฯ ของ คชก. ในแตละประเภทโครงการมา

ปรับใชในการพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน 

4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของขอมูลท่ีเสนอในรายงาน 

เชน ความถูกตองครบถวนของข้ันตอนในการจัดทํารายงาน ขอมูลท่ีนํามาใชอางอิง หลักวิชาการท่ีนํามาประกอบการ

คํานวณ ความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาประเมินผล แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีนํามาใชเพ่ือประกอบการ

ประเมินผลกระทบ เอกสารหลักฐานท่ีนํามาเปนขอมูลในการอางอิง ระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และ

ความถูกตองของการกําหนดมาตรการฯ ท่ีตองสอดคลองกับผลกระทบและการประเมินผลกระทบท่ีเสนอ เปนตน  

5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน จัดทําประเด็นความเห็นเบื้องตน พรอมสรุปรายละเอียด

โครงการ เสนอผูบริหารพิจารณาลงนาม เพ่ือเสนอ คชก. ประกอบการพิจารณาตอไป  โดยตองเปนไปตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนดไว  นอกจากนี้ ใหดําเนินการจัดทําหนังสือเพ่ือนําสงเลม EIA และความเห็นเบื้องตนให คชก. 

พิจารณาในวันท่ี 30 ของการพิจารณา นับตั้งแตวันท่ีลงรับเอกสาร  

6) ระยะเวลาในการพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนจะนับรวมอยูกับระยะเวลาตรวจสอบรายงานและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ คือ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ พรอมเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต

วันท่ีลงรับเอกสาร  แตสําหรับโครงการของภาครัฐท่ีตองเสนอ ครม. ใหพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และควร

ดําเนินการใหสอดคลองและเปนไปตามแนวปฏิบัติของ สผ. ภายใน 60 วัน  

                                                           
7 เอกสารเบ้ืองตนสําหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, พฤษภาคม 2561 
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3.2 ข้ันตอนการพิจารณาใหความเห็นเบ้ืองตนตอรายงานฉบับหลัก (กรณี คชก. จังหวัด) 

1) การพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับหลัก กรณี

โครงการหรือกิจการตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีไดรับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม จาก สผ. จํานวน 25 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 7 จังหวัด ไดแก ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎรธานี  

(2) จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ชายแดน) จํานวน 10 จังหวัด ไดแก ตาก สระแกว 

ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบรุี และนราธิวาส 

(3) จังหวัดท่ีผานหลักเกณฑการพิจารณาความพรอม จํานวน 8 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

เชียงใหม สมุทรปราการ นครราชสีมา ปทุมธาน ีระยอง และขอนแกน) 

2)  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน จะพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงาน และจัดทํา

หนังสือแจงผลการตรวจสอบและความเห็นเบื้องตนตอรายงาน สงใหผูวาราชการจังหวัด เพ่ือใหสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ในฐานะฝายเลขานุการ นําเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณารายงาน EIA ของจังหวัด พิจารณาตามข้ันตอนตอไป โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วัน 

นับตั้งแตวันท่ีลงรับเอกสาร 

3)  ขอพึงปฏิบัติเพ่ิมเติม ในการเสนอความเห็นเบื้องตนตอรายงานใหกับหนวยงานท่ีรับการกระจาย

ภารกิจดานการพิจารณา EIA จาก สผ.  คือ  การลงรับ EIA ฉบับหลักของ สผ. ลงรับเอกสาร EIA ตามข้ันตอน

ตามปกติ จากนั้น สผ. จะสงความเห็นเบื้องตนตอรายงานใหหนวยงานท่ีรับการกระจายภารกิจ ภายในระยะเวลา 

30 วัน นับจากวันท่ีลงรับเลมรายงาน  โดยหนวยงานท่ีรับการกระจายภารกิจจะดําเนินการลงรับหนังสือท่ีมา

พรอมความเห็นเบื้องตนตอรายงานของ สผ. และเริ่มตนนับเปนวันท่ี 1  ของการพิจารณารายงาน 45 วัน สําหรับ 

คชก. ของหนวยงานท่ีไดรับการกระจายภารกิจ (ท้ังนี้ เจาหนาท่ี สผ. จะประสานเพ่ิมเติมอยางไมเปนทางการโดย

การสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส : E-mail ใหกับฝายเลขานุการของหนวยงานท่ีรับการกระจายภารกิจนั้นดวย)  
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การจัดทําวาระการประชุมเสนอ คชก. พิจารณา 
 

 

ขออนุมัติจัดการประชุม และ 

ขออนุมัติคาใชจายในการประชุม คชก.  

เสนอ ผอ.กวผ. พิจารณา  

            

 

 

จัดทําและสงหนังสือเชิญประชุม  

พรอมสรุปรายละเอียดโครงการและ

ความเห็นตอรายงาน EIA ให คชก.  

หนวยงานอนุญาต และหรือเจาของโครงการ  

(กรณีไมมีหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต)  

รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

ดําเนนิการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

 

 
จัดทําวาระการประชุม 

โครงการ...... 

    (ดู ตย. จากแบบหนังสือลําดับ 2.4) 

 

 

 

ประสานนัดหมายวัน เวลา และสถานทีจั่ดประชุม 

คชก.  

 

**จัดทําและสงหนังสือเชิญผูดําเนินการ  

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (ถามี)  

พรอมประสานนัดหมายนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน 

Note! 

อัตราเบ้ียประชุม คชก. เปนรายครั้ง ดังนี้ 

 - ประธานกรรมการ  

 - ผูทรงคุณวุฒิ  

 - หนวยงานอนุญาต 

 - หนวยงานเจาของโครงการ (กรณีเปนหนวยงานรัฐ / 

    ไมมีหนวยงานอนุญาต) 

 - กรรมการ  

 - เลขานุการและผูชวยเลขานุการ  
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การจัดทําวาระการประชุมเพ่ือเสนอ คชก. พิจารณา ดําเนินการโดยเจาหนาท่ี กวผ.ในฐานะฝาย

เลขานุการของ คชก. โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานสรุปไดดังนี้ 

1) จัดทําวาระการประชุม  ซ่ึงตองดําเนินการตามลําดับของโครงการท่ีเสนอเขาสูการพิจารณา 

เนื่องจากมีระยะเวลากําหนดตามกฎหมาย โดยจํานวนของโครงการท่ีเขาสูการพิจารณาตามวาระจะตองมีความ

เหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดประชุม และจัดทําวาระการประชุมใหเปนไปตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว 

2) ดําเนินการขออนุมัติจัดการประชุม และขออนุมัติคาใชจายในการประชุม คชก. โดยพิจารณา

กําหนดคาใชจายใหสอดคลองกับจํานวนของผูเขารวมประชุมในแตละครั้ง ซ่ึงอาจมีความแตกตางกันตามจํานวน

ของหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต ท่ีเก่ียวของของโครงการท่ีเสนอเขาสูการพิจารณาในการประชุมครั้งนั้น โดยให

เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

3)  จัดทําและสงหนังสือเชิญประชุม พรอมสรุปรายละเอียดโครงการและความเห็นตอรายงาน EIA ให 

คชก.  หนวยงานอนุญาตและหรือผูดําเนินการ (กรณีไมมีหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต) รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(ถามี) 

4) ประสานนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุม คชก. โดยจัดทําและสงหนังสือเชิญอยางเปน

ทางการ ใหกับผูดําเนินการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ถามี) พรอมประสานนัดหมายนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน 

5) ระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือสงวาระการประชุมให คชก.พิจารณา ใหดําเนินการลวงหนาอยางนอย 

7 วัน กอนวันประชุม 

 

 1) การจัดวาระการประชุม จะเรียงตามลําดับเวลาท่ีโครงการเสนอเขามาเพ่ือพิจารณา คือ โครงการท่ี

เขามากอน จะถูกจัดเขาสูวาระการประชุมกอน  

 2) คชก. แตละประเภทโครงการจะกําหนดวันและเวลาในการประชุมเปนวันเดียวกันในทุกสัปดาห 

เพ่ือการจัดสรรเวลาและวางแผนการทํางานของ คชก. ท่ีเหมาะสม  โดยในแตละประเภทโครงการ สวนใหญจะ

กําหนดวันและเวลาไมตรงกัน 

 3) อัตราเบี้ยประชุมของ คชก. จะไดรับเปนรายครั้ง โดยมีองคประกอบท่ีไดรับเบี้ยประชุม คือ 

ประธานกรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานอนุญาต หนวยงานเจาของโครงการ (กรณีเปนหนวยงานรัฐ / ไมมี

หนวยงานอนุญาต)  กรรมการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการ โดยไดรับตามอัตราท่ีกําหนด   

4. ข้ันตอนการจัดทําวาระการประชุมเสนอ คชก. พิจารณา 

 

 

 

 

 

ขอควรรูเพ่ิมเติม ในการจัดการประชุม คชก.  
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    เสนอ คชก.พิจารณารายงาน EIA  (แลวแตกรณี ดูท่ี  หรือ ) 

ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ คชก.  

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประชุมตอกรรมการ ผูมาชี้แจง ผูมาสังเกตการณ 

และผูมาขอเขาชี้แจง ท้ังกลุมคัดคานและสนับสนุนโครงการ รวมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีและ

อุปกรณสําหรับสนับสนุนการประชุมใหพรอม 

*คําสั่งแตงต้ัง คชก.  จํานวน 9 คณะ ในเอกสารภาคผนวก 

      หมายเหตุ  คชก. ในปจจุบันมจีํานวนท้ังสิน้ 9 คณะ  แตงต้ังขึ้นตามประกาศคณะกรรมการสืง่แวดลอมแหงชาติ  

                    เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

(ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ คชก. เพ่ิมเติมไดใน คูมือคณะกรรมการผูชํานาญการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, 2561)  

กรณีใหเชิญหนวยงานใดเขารวมประชุม หรือชี้แจงรายละเอียดโครงการในท่ีประชุมใหอยูในดุลยพินิจการพิจารณาของ คชก.  

• นับองคประชุมในแตละครั้ง โดยตองนับองคประกอบใหครบถวนทุกองคประกอบกอน  

และตองมผีูเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง   

• นําเสนอผลการตรวจสอบพ้ืนท่ี/ความเห็นเบ้ืองตน ช้ีแจงประเด็นอ่ืนใด 

• จัดเรยีงลําดับและประสานผูมาเขาช้ีแจงตามวาระ  

• จดบันทึกรายงานการประชุม  

• จัดทําแบบรับรองมติการประชุมให คชก. ลงนามรับรองมติในท่ีประชุม  

การจัดประชุม คชก. 

องคประกอบ คชก. 

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญ 

ไมเกิน 9 คน

เจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาต           
ตามกฎหมาย

หนวยงานเจาของโครงการ

เลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ 

ไมเกิน 2 คน/โครงการ

Note! 



E I A | 39

กองว ิเคราะห ์ผลกระทบสิ ่งแวดล ้อม

E I A | 42  

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คชก. พิจารณา 

 

รอบท่ี 1 รายงานฉบับหลัก ภายใน 45 วัน 

เริ่มนับวันท่ี 1  นับจากวันท่ีสงความเห็นเบ้ืองตนให คชก. 

จัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณารายงาน 

ใหเจาของโครงการ หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต  

*ภายใน 7 วันนับจากวันท่ี คชก. มีมติ  

 

รอบท่ี 2 รายงานฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ ภายใน 30 วัน 

     เร่ิมนับวันท่ี 1 นับจากวันท่ีผูย่ืนรายงาน เสนอ สผ. 

5.1 คชก.พิจารณารายงาน  

 
กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ตองไดรับอนุญาตจาก

ทางราชการและโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเหน็ชอบจาก

คณะรัฐมนตรี 

จบกระบวนการ

พิจารณา 

ใหความเห็นชอบ 

ไมใหความเห็นชอบ 

 

ผูดําเนินการเสนอรายงาน

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม    

ภายใน 180 วัน นับจาก

วันท่ีไดรับการแจงผล 

ไมใหความเห็นชอบ 
 

 

จัดทํารายงานการประชุม และนําเสนอ 

คชก. พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุม ในการประชุมครั้งถัดไป  

(ดู ตย. จากแบบหนังสือลําดบั 2.4.5) 

 

จัดทําแบบรับรองมตกิารประชุม  

(ดู ตย. จากแบบหนังสือลําดบั 2.4.4) 

แจงมติใหความเห็นชอบ และ

ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

 

แจงมติใหความเห็นชอบและ

ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

ใหความเห็นชอบ 
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5.2 คชก.พิจารณารายงาน 

 

กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ

หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน ที่ตองเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คชก. พิจารณาใหความเห็นตอรายงาน 

สผ. โดยฝายเลขานุการ 

สรุปความเห็นของ คชก. 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ผูดําเนินการ 

จัดทํารายงานการประชุม และนาํเสนอ 

คชก. พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ในการประชุมคร้ังถัดไป 

2) กรณ ีคชก. มีมติใหผูดําเนนิการ 

รวบรวมขอมูลรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอมทุกฉบับ และขอมูลท่ีได

แกไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด 

ประเดน็ หรือหัวขอท่ี คชก. กาํหนด 

      - เสนอ กก.วล. เพ่ือเสนอความเหน็

ประกอบการพิจารณาของ ครม.  

1) กรณ ีคชก. มีมติใหผูดําเนนิการ แกไข

หรือจัดทํารายงานใหม 

    -จัดทําหนังสือแจงมติใหผูดาํเนินการ 

แกไขหรือจัดทํารายงานใหม 
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5. ข้ันตอนการจัดประชุม คชก. 

การจัดประชุม คชก. พิจารณา ดําเนินการโดยเจาหนาท่ี กวผ.ในฐานะฝายเลขานุการของ คชก. โดย

ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ คชก. ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานสรุปไดดังนี้ 

1) สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประชุมตอกรรมการ ผูมาชี้แจง ผูมาสังเกตการณการ

ประชุม และผูมาขอเขาชี้แจง ท้ังกลุมคัดคานและสนับสนุนโครงการ  พรอมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ

สําหรับสนบัสนุนการประชุมใหพรอม 

2) ดําเนินการและดูแลความเรียบรอยของการประชุมตั้งแตตนจนจบ เชน นับองคประชุมในแตละ

ครั้งใหถูกตองโดยตองนับองคประกอบใหครบถวนทุกองคประกอบกอน แลวจึงนับจํานวนผูเขารวมประชุม 

ซ่ึงตองมีไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง จัดเรียงลําดับการประชุม และประสานผูมาเขาชี้แจงตามวาระ เปนตน 

3) นําเสนอผลการตรวจสอบท่ีตั้งโครงการและพ้ืนท่ีโครงการประกอบการพิจารณา พรอมเสนอ

ความเห็นเบื้องตน ตอ คชก. รวมท้ังใหขอมูลและชี้แจงประเด็นตาง ๆ ตอ คชก.  

4) จดบันทึกรายงานการประชุมในแตละครั้งการประชุม  โดยสามารถบันทึกเสียงการประชุมไว 

เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานประชุมใหมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน 

5) จัดทําแบบรับรองมติการประชุม เพ่ือให คชก.พิจารณาลงนามรับรองมติในท่ีประชุม เม่ือ

พิจารณาในวาระการประชุมแลวเสร็จ 

6) จัดทํารายงานการประชุม โดยใหมีเนื้อหาในการประชุมครอบคลุมขอมูลโครงการในแตละวาระ

การประชุมใหถูกตองครบถวน รวมท้ังประเด็นอภิปรายและความเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 

พรอมท้ังจัดทําสรุปประเด็นความเห็นเพ่ิมเติมจาก คชก. กรณีท่ียังไมใหความเห็นชอบรายงาน ซ่ึงผูดําเนินการ

ตองรับไปจัดทํารายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอ คชก. พิจารณาตามข้ันตอนตอไป  โดยใหเปนไปตาม

แบบฟอรมรายงานการประชุมท่ีกําหนดไว 

คชก.ในปจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น 9 คณะ ไดแก  โครงการเหมืองแร  โครงการพัฒนาปโตรเลียม 

โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ปโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ  โครงการ

โครงสรางพ้ืนฐานทางบกและอากาศ โครงการโครงสรางพ้ืนฐานทางน้ํา  โครงการอุตสาหกรรม และระบบ

สาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน  โครงการอาคาร การจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชน และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา โดย

องคประกอบใน คชก. ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ (ไมเกิน 9 คน) 

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย หนวยงานเจาของโครงการ (กรณีเปนหนวยงานรัฐ / ไมมีหนวยงาน

อนุญาตตามกฎหมาย) เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (ไมเกิน 2 คน/โครงการ) 
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5.1 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการท่ีไมตอง

เสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

การพิจารณา EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ

และโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี คชก.จะพิจารณารายงานตามข้ันตอนและ

ระยะเวลาการพิจารณา ท่ีกําหนด สรุปไดดังนี้ 

1) คชก. จะมีระยะเวลาในการพิจารณาเพ่ือใหความเห็นตอรายงานภายใน 45 วัน  นับจากวันท่ี 

สผ. สงความเห็นเบื้องตนให คชก. ดังนี้ 

- มีมติใหความเห็นชอบ EIA  สผ. จะแจงเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายใหนํา

มาตรการท่ีเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือตอ

อายุใบอนุญาต โดยใหถือเปนเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย 

- มีมติไมใหความเห็นชอบ EIA  สผ. จะแจงใหผูดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมหรือจัดทํารายงานใหม

ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวขอท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ี

ไดรับแจงผลการพิจารณารายงาน และเม่ือผูดําเนินการเสนอรายงานท่ีไดแกไขหรือจัดทําใหมแลว คชก. จะ

พิจารณารายงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีลงรับรายงาน  

2) เม่ือการประชุมแลวเสร็จ ฝายเลขานุการจะดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม และนําเสนอ คชก. 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป พรอมท้ังจัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณารายงานให

ผูดําเนินการ และหนวยงานอนมัุติ/อนุญาต  ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันท่ี คชก. มีมติรับรองรายงาน 

3) กรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถกําหนดวันประชุมในครั้งตอไปไดในเร็ววัน ใหรับรอง 

มติการประชุมโดยใชวิธีการแจงเวียนเพ่ือรับรองมติการประชุมแทน   

5.2 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ

รวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

1) การพิจารณา EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือ

หนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีคชก. จะพิจารณา

ใหความเห็นตอ EIA  และเสนอ กก.วล. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามลําดับตอไป  

2) เม่ือการประชุมแลวเสร็จ ฝายเลขานุการจะดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม และนําเสนอ 

คชก. พิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป  พรอมท้ังจัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณา

รายงานใหผูดําเนินการ และหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต   
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3) กรณีท่ี คชก. มีมติการพิจารณา เห็นควรใหเสนอ กก.วล. เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี ฝายเลขานุการตองดําเนินการในข้ันตอนการจัดทําวาระการประชุมเพ่ือเสนอ กก.วล. ตอไป

เพ่ิมเติมอีกข้ันตอนหนึ่ง 

ท้ังนี้ รายงานท่ีไดรับความเห็นชอบแลวจาก คชก. หรือไดรับความเห็นจาก กก.วล. สามารถนําไปใช

เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายไดเปน

ระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ี สผ. ไดมีหนังสือแจงความเห็นของ กก.วล.หรือความเห็นชอบของ คชก. แลวแตกรณี 
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1. จัดทําหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบเบ้ืองตน 

    (ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี คชก. มีมติการประชุม) 

2. จัดทําหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบ และ 

แจงจบกระบวนการพิจารณาฯ 

(ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี คชก. ไดรับรองรายงาน

การประชุม) 

       (ดู ตย. จากแบบหนังสือลําดับ 3 หรือ 4) 

 

การพิจารณารายงานรอบท่ี 1  
รายงานฉบับหลัก (รอบ 45 วัน) 

การพิจารณารายงานรอบท่ี 2 

รายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม (รอบ 30 วัน) 

1.จัดทําหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบเบ้ืองตน 

  (ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี คชก. มีมติการประชุม) 

2.จัดทําหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบ 

  (ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี คชก. ไดรับรองรายงาน

การประชุม) 

1) ตรวจสอบมาตรการฯ ที่เสนอไวในรายงานฯ ใหถูกตอง 

และครบถวน ตาม คชก. กาํหนด 

 ใหระบุแนวทางปฏิบัติกรณรีายงานการขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ ทั้ง 3 กรณี ตามมติ กก.วล.  

คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ไวในตาราง

มาตรการฯ ทั่วไป   

 ใหผูดําเนินการ/ผูรับมอบอํานาจ และผูชาํนาญการประจาํ

นิติบุคคล ลงนามในมาตรการฯ ใหครบถวน แตไมตองลงวนัที่ 

และไมตองมีหนังสือนําสงมาตรการฯ อีกคร้ัง  

2) จัดทําหนังสือแจงมตใิหความเห็นชอบ (รอบ 45 วัน/30วัน  

(ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ คชก. มีมติการประชุม)  

 ประสานผูดําเนินการจัดทําเลมรายงาน ภายใน 1 เดือน  

• รายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ พรอมแผน

บันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File อยางนอย 8 แผน   

• รายงานเรยีงตามลําดับการพิจารณารายงานของ คชก. 

1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File 1 แผน 

การดําเนินการภายหลัง คชก. มีมติ 

6.1 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการและโครงการท่ีไมตอง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

คชก. มีมติใมใหความเหน็ชอบรายงาน 
คชก. มีมติใหความเห็นชอบรายงาน 

1. ผอ.กลุมงาน 2. ผอ.กวผ. 

การเสนอลงนามหนังสือ ตามลําดับ  

3. เลขาธิการ สผ. 

เสนอลงนาม ภายใน 7 วัน นับจาก คชก. มมีติ  
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6.2 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการรวมกับเอกชน ที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

การดําเนินการภายหลัง คชก. มีมติ 

กรณี คชก. มีมติใหผูดําเนินการ  

แกไขหรือจัดทํารายงานใหม 

- จัดทําหนังสือแจงมติใหผูดําเนินการ แกไขหรือ

จัดทําใหมรายงานใหม 

 

การพิจารณารายงานฉบับหลัก  

การพิจารณารายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

- จัดทําหนังสือแจงมติใหผูดําเนินการ แกไขหรือ

จัดทําใหมรายงานใหม 

   (ดู ตย. จากแบบหนังสือลําดับ 5) 

 

1. ผอ.กลุมงาน 2. ผอ.กวผ. 

การเสนอลงนามหนังสือ ตามลําดับ  

3. เลขาธิการ สผ. 

กรณี คชก. มีมติใหผูดําเนินการ รวบรวมขอมูล

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทุกฉบับ 

และขอมูลท่ีไดแกไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง 

รายละเอียด ประเด็น หรือหัวขอท่ี คชก. กําหนด 

1) ประสานผูดําเนินการจัดทําเลมรายงาน 

     - รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 5 ฉบับ  

 - รายงานฉบับผูบริหาร จํานวน 42 ฉบับ  

 - แผนบันทึกขอมูลเชนเดียวกับรายงานฉบับหลักใน

รูปแบบ (PDF File) จํานวน 42 แผน  

ดําเนินการเสนอ กก.วล. ตามข้ันตอน 

เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

จัดทําหนังสือแจงมติ คชก. ตามข้ันตอน 
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6. การดําเนินการภายหลัง คชก. มีมต ิ

การดําเนินการภายหลัง คชก. มีมติ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพิจารณารายงานจะดําเนินการแตกตางกัน

ตามรูปแบบของโครงการท่ีนําเสนอเขาสูการพิจารณา แบงออกเปน 2 กรณี คือ  

 

6.1 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการท่ีไมตอง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 

1) เม่ือมีมติไมใหความเห็นชอบ EIA   

(1) คชก. มีเวลาพิจารณาเพ่ือใหความเห็น ภายในระยะเวลา 45 วัน  นับจากวันท่ี สผ. สงความเห็น

เบื้องตนให คชก. สําหรับการพิจารณารอบท่ี 1 (รายงานฉบับหลัก)  และภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ี

ลงรับรายงาน สําหรับการพิจารณารอบท่ี 2 (รายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม)   

(2) ภายหลังการพิจารณารอบท่ี 1 (รายงานฉบับหลัก)  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน 

จะดําเนินการจัดทําหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบเบื้องตนตอผูดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจาก

วันท่ี คชก. มีมติ  และเม่ือ คชก. ไดรับรองมติการประชุมแลวใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานจัดทํา

หนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบพรอมท้ังประเด็นความเห็นท่ี คชก. ใหแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือแจงใหผูดําเนินการ

แกไขเพ่ิมเติมหรือจัดทํารายงานใหมตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวขอท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการ

กําหนด ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณารายงาน และเม่ือผูดําเนินการเสนอรายงานท่ีได

แกไขหรือจัดทําใหมแลว คชก. จะพิจารณารายงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีลงรับรายงาน   โ ด ย

ตองแจงภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันท่ี คชก. ไดรับรองรายงานการประชุม 

(3) ภายหลังการพิจารณารอบท่ี 2 (รายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม)  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณา

รายงาน จะดําเนินการจัดทําหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบเบื้องตนตอผูดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน 

นับจากวันท่ี คชก. มีมติ และเม่ือ คชก. ไดรับรองมติการประชุมแลวใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณา

รายงานจัดทําหนังสือแจงมติไมใหความเห็นชอบและประเด็นความเห็นท่ี คชก. ใหแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังการจบ

กระบวนการพิจารณาแตไมตัดสิทธิ์ใหผูดําเนินการเสนอ EIA เขาสูกระบวนการพิจารณาใหมตามข้ันตอน  หรือ

หากไมเห็นดวยกับมติไมใหความเห็นชอบรายงาน มีสิทธินําคดีเขาสูศาลปกครองภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ

แจงผลการพิจารณารายงาน โดยตองแจงภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันท่ี คชก. ไดรับรองรายงานการ

ประชุม  
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2) เม่ือมีมตใิหความเห็นชอบ EIA   

(1)  คชก. มีเวลาพิจารณาเพ่ือใหความเห็น ภายในระยะเวลา 45 วัน  นับจากวันท่ี สผ. สงความเห็น

เบื้องตนให คชก. สําหรับการพิจารณารอบท่ี 1 (รายงานฉบับหลัก)  และภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ี

ลงรับรายงาน สําหรับการพิจารณารอบท่ี 2 (รายงานฉบบัแกไขเพ่ิมเติม)   

(2)  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน จะดําเนินการจดัทําหนังสือแจงมติใหความเห็นชอบ 

ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันท่ี คชก. มีมติ  โดยแจงผูดําเนินการใหปฏิบัติตามมาตรการฯ อยางเครงครัด 

และแจงเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายใหนํามาตรการท่ีเสนอไวใน EIA ไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการ

สั่งอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาต โดยใหถือเปนเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย 

(3) การดําเนินประกอบการแจงมติใหความเห็นชอบ 

- ตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการท่ีเสนอไวในรายงานฯ ใหถูกตองและครบถวนตามท่ี คชก. กําหนด  

- ใหระบุแนวทางปฏิบัติกรณีรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ท้ัง 3 กรณี ตาม

มติ กก.วล. ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 ลงไวในตารางมาตรการฯ ท่ัวไป  

- ใหผูดําเนินการ/ผูรับมอบอํานาจ และผูชํานาญการประจํานิติบุคคลผูจัดทํารายงาน ลงนามใน

มาตรการฯ ใหครบถวน แตไมตองลงวันท่ี และไมตองมีหนังสือนําสงมาตรการฯ อีกครั้ง  

- ในทายหนังสือแจงมติใหความเห็นชอบ ใหประสานผูดําเนินการจัดทําเลมรายงานเสนอให สผ.

ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี คชก. กําหนดแลว จํานวน 

1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File จํานวนอยางนอย 8 แผน  และรายงานท่ีไดรวบรวม

รายละเอียดขอมูลท้ังหมดเรียงตามลําดับการพิจารณารายงานของ คชก. จํานวน 1 ฉบับ และแผนบันทึกขอมูล

ในรูปแบบ PDF File จํานวน 1 แผน 
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6.2 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ

รวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

1) เม่ือมีมตใิหผูดําเนินการแกไขหรือจัดทํารายงานใหม 

ภายหลังการพิจารณารายงานฉบับหลัก  หรือภายหลังการพิจารณา รายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม แลว 

และ คชก. มีมติใหผูดําเนินการแกไขหรือจัดทํารายงานใหม  โดย คชก. ไดรับรองมติการประชุมแลว เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน จะดําเนินการจัดทําหนังสือแจงมติพรอมท้ังประเด็นความเห็นท่ี คชก. ใหแกไข

เพ่ิมเติม เพ่ือแจงใหผูดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมหรือจัดทํารายงานใหมตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือ

หัวขอท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด และสงรายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติมให คชก. พิจารณาอีกครั้ง  จนกวา 

คชก. จะมีมติใหผูดําเนินการ รวบรวมขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทุกฉบับ และขอมูลท่ีได

แกไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวขอท่ี คชก. กําหนด เสนอ กก.วล. เพ่ือเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาของ ครม. ตอไป  

2) เม่ือมีมตใิหเสนอ กก.วล. เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ตอไป     

(1) ภายหลังการพิจารณารายงานฉบับหลัก หรือภายหลังการพิจารณารายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

แลว  และ คชก. มีมติใหผูดําเนินการรวบรวมขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทุกฉบับ และ

ขอมูลท่ีไดแกไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวขอท่ี คชก. กําหนด เสนอ กก.วล. เพ่ือเสนอ

ความเหน็ประกอบการพิจารณาของ ครม. ตอไป  โดย คชก. ไดรับรองมติการประชุมแลว  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

การพิจารณารายงานจะดําเนินการจัดทําหนังสือแจงมติ คชก. เพ่ือใหผูดําเนินการรับทราบและพิจารณา

ดําเนินการ เพ่ือเสนอ กก.วล. ตามข้ันตอน และนําความเห็น กก.วล. ประกอบการพิจารณาของ ครม. ตอไป   

(2) ประสานผูดําเนินการจัดทําเลมรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 5 ฉบับ รายงานฉบับผูบริหาร

จํานวน 42 ฉบับ และแผนบันทึกขอมูลเชนเดียวกับรายงานฉบับหลักในรูปแบบ (PDF File) จํานวน 42 แผน 

เพ่ือใชในข้ันตอนการจัดทําวาระเสนอ กก.วล. 

(3)  จัดทําเอกสารการประชุม และดําเนินการตามข้ันตอนการเสนอ กก.วล.ตอไป 
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การจัดทําวาระการประชุม เสนอ กก.วล. พิจารณา 

ขออนุมัตบิรรจุวาระการประชุม กก.วล.  

-จัดทําใบอนุมัติบรรจุวาระและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ผูบริหาร ไดแก 

ผอ. กอง 

รอง เลขาธิการ สผ. 

เลขาธิการ สผ. 

เสนอ 
ขออนุมัติตามลําดับ 

ประสานผูดําเนินการและจัดทําขอมูล 

(1) สรุปรายละเอียดโครงการ  

(2) ไฟลนําเสนอ Power Point 

(3) ภาพ /แผนท่ีสี  

สงใหฝายเลขานุการ กก.วล.  

เพ่ือนําเสนอ กก.วล. 
 

จัดทําหนังสือแจง เพ่ือ

รับทราบมติ กก.วล.  

- ส.แจงผูดําเนินการ  

(กรณีไมมีหนวยงานอนุญาต) 

- ส.แจงหนวยงานอนุญาต 

(กรณีมีหนวยงานอนุมัติ/

อนุญาต  

กก.วล. ใหความเห็นชอบ  
• ฝายเลขานุการ กก.วล. จัดทําหนังสือแจงมติ กก.วล.  
• ประสานจัดทําเลมรายงาน ภายใน 1 เดือน 

- รายงานฉบับสมบูรณ รายงานฉบับยอ อยางละ 1 ฉบับ 

พรอมแผนบันทึกขอมูลอยางนอย 8 แผน   
- รายงานท่ีไดรวบรวมรายละเอียดขอมูลท้ังหมด 

เรียงตามลําดับการพิจารณารายงานของ คชก. 1 ฉบับ  

พรอมแผนบันทึกขอมูล 1 แผน 

กก.วล. ยังไมใหความเห็นชอบ  

•ฝายเลขานุการ กก.วล.จัดทําหนงัสือแจงผูดําเนินการ

ใหแกไขขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอ กก.วล.พิจารณาใหม 

•ใหดําเนินการประสานผูดําเนินการในการจัดทํา

ขอมูลเพ่ิมเติมท่ีถกูตองเหมาะสมตอไป 

เม่ือผานการพิจารณาของ 

กก.วล. แลว ใหดําเนินการ 

สงใหฝายเลขานุการ กก.วล. (กยผ.) 

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 



E I A | 50
สำ�น ักง�นนโยบ�ยแผนทร ัพย�กรธรรมช�ต ิและส ิ ่งแวดล ้อม

 

E I A | 53 

 

7. ข้ันตอนการจัดทําวาระการประชุม เสนอ กก.วล. พิจารณา 

เม่ือ คชก. มีมติใหผูดําเนินการ รวบรวมขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทุกฉบับ 

และขอมูลท่ีไดแกไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวขอท่ี คชก. กําหนด เสนอ กก.วล. เพ่ือ

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ตอไป โดย คชก. ไดรับรองมติการประชุมแลว  เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานจะดําเนินการจัดทําหนังสือแจงมติ คชก. เพ่ือใหผูดําเนินการรับทราบและ

พิจารณาดําเนินการ และดําเนินการ เสนอ กก.วล. เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ตอไป  

โดยมีข้ันตอนสรุปไดดังนี้ 

(1) ประสานผูดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมเอกสารเพ่ือใชในข้ันตอนการจัดทําวาระเสนอ กก.วล. โดยให

เปนไปตามขอกําหนดสําหรับการจัดทําเอกสารประกอบวารการประชุมของ กก.วล. (ท้ังนี้ การเสนอวาระการ

ประชุมในปจจุบัน ไดกําหนดจัดทําเลมรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 5 ฉบับ รายงานฉบับผูบริหารจํานวน 42 

ฉบับ และแผนบันทึกขอมูลเชนเดียวกับรายงานฉบับหลักในรูปแบบ (PDF File) จํานวน 42 แผน  

(2) ขออนุมัติบรรจุวาระการประชุม กก.วล. โดยจัดทําใบอนุมัติบรรจุวาระตามแบบฟอรมท่ีกําหนด

พรอมจัดทําขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติตามลําดับข้ันตอน 

(3) เม่ือไดกําหนดวันประชุม ใหดําเนินการจัดทําเอกสารการประชุม เพ่ือจัดทําสรุปรายละเอียด

โครงการ และไฟลนําเสนอ (Power Point) และประสานฝายเลขานุการ กก.วล./ กยผ.) เพ่ือดําเนินการตาม

ข้ันตอนการเสนอ กก.วล.ตอไป  

(4) เขารวมประชุมตามวันและเวลากําหนด เพ่ือทําหนาท่ีในการใหขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการ

พิจารณาของ กก.วล. ในการประชุม 

(5) เม่ือผานการพิจารณาของ กก.วล. แลว ใหดําเนินการดังนี้ 

 - หาก กก.วล. ยังไมใหความเห็นชอบ ฝายเลขานุการ กก.วล.จะมีหนังสือแจงผูดําเนินการให

แกไขขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอ กก.วล.พิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงาน

ดําเนินการประสานผูดําเนินการในการจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป 

 - หาก กก.วล. ใหความเห็นชอบ ฝายเลขานุการ กก.วล.จะมีหนังสือแจงมติใหความเห็นชอบของ 

กก.วล. ตอผูดําเนินการ  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานจัดทําหนังสือแจงผูดําเนินการเพ่ือให

รับทราบมติ กก.วล. ดังกลาวและใหผูดําเนินการเสนอ ครม.ตามข้ันตอนตอไป พรอมท้ังใหผูดําเนินการประสาน

นิติบุคคลผูจัดทํารายงานเพ่ือจัดทําเลมรายงานเสนอให สผ.ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยใหจัดทําเปนรายงาน

ฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี คชก. กําหนดแลว จํานวน 1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูลในรูปแบบ 

PDF File จํานวนอยางนอย 8 แผน  รายงานฉบับยอ พรอมแผนบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File  จํานวน 
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เทากับรายงานฉบับสมบูรณ และรายงานท่ีไดรวบรวมรายละเอียดขอมูลท้ังหมดเรียงตามลําดับการพิจารณา

รายงานของ คชก. จาํนวน 1 ฉบบั พรอมแผนบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF File จํานวน 1 แผน  

 - หนังสือแจงกรณีไมมีหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต ใหแจงผูดําเนินการ สวนกรณีมีหนวยงานอนุมัติ/

อนุญาต ใหแจงหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต นั้น 

(6) ขอพึงปฏิบัติสําหรับกรณีท่ีเปนหนวยงานท่ีรับการกระจายภารกิจดานการพิจารณา EIA จาก สผ. 

จะมีข้ันตอนเพ่ิมเติม  คือ  เม่ือหนวยงานท่ีรับการกระจายภารกิจดานการพิจารณา EIA แจงมติ คชก. มาท่ี สผ. 

แลว สผ.จะมีหนังสือแจงไปท่ีจังหวัด เพ่ือใหจังหวัดดําเนินการขออนุมัติบรรจุวาระตามข้ันตอนท่ี กก.วล. กําหนด

ตอไป ท้ังนี้ ขอความรวมมือใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานของ กวผ. ใหความรวมมือในการ

จัดเตรียมขอมูลสําหรับการนําเสนอ กก.วล. ของจังหวัดดวย  
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การตรวจสอบและสงรายงานฉบับสมบูรณ  (พรอมเผยแพร) 

ตรวจสอบ 
1. รายงานฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการกําหนดแลว  

2. รายงานท่ีไดรวบรวมรายละเอียดขอมูลท้ังหมดเรียงตามลําดับการพิจารณารายงานของ คชก.  

3. ขอมูลในแผนบันทึกขอมูลตองมีขอมูลท่ีครบถวนและถูกตองสอดคลองกันกับขอมูลในรายงาน 

4. จํานวนเลมรายงานและแผนบันทึกขอมูล  

- รายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง)  1 ฉบับ แผนบันทึกขอมูล PDF File อยางนอย 8 แผน 

- รายงานเรียงตามลําดับการพิจารณารายงานของ คชก. 1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล 

PDF File 1 แผน 

จัดเก็บรายงาน

ฉบับสมบรูณ 

นําสงรายงานฉบับสมบูรณ  

ในรูปแบบ CD-ROM  

เผยแพรในฐานขอมูล SMART EIA 
นําสงรายงานฉบับสมบูรณ  

ในรูปแบบ CD-ROM  

เผยแพรในหองสมุด สผ. นําสงรายงานฉบับสมบูรณ 

ในรูปแบบ CD-ROM  

- ผูวาราชการจังหวัด 2 แผน 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด / (สํานักงานเขต

กรุงเทพมหานคร) 2 แผน 

- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 แผน 

ในพ้ืนท่ีท่ีโครงการตั้งอยู 
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8. ข้ันตอนการตรวจสอบและสงรายงานฉบับสมบรูณ 
 

เม่ือ EIA ไดรับความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการตองเสนอรายงานฉบับสมบูรณ และรายงานท่ีได

รวบรวมรายละเอียดขอมูลท้ังหมดเรียงตามลําดับการพิจารณารายงานของ คชก. ให สผ. ภายในระยะเวลา 

1 เดือน นับจากวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพิจารณารายงานดําเนินงานตาม

ข้ันตอนสรุปไดดังนี้  

1) ติดตามทวงถามเพ่ือใหผูดําเนินการสงเลมรายงานฉบับสมบูรณ ภายในเวลาท่ีกําหนด   

2) ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของรายงานฉบับสมบูรณ ซ่ึงตองแกไขมีการเพ่ิมเติมตามท่ี

คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนดแลว  และในกรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของ

รัฐหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับเอกชนท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะตอง

ตรวจสอบขอมูลในเลมรายงานฉบับยอเพ่ิมเติมดวย 

3) ตรวจสอบเอกสารสวนหนาของรายงานฉบับสมบูรณ  โดยตองมีหนังสือแจงมติใหความเห็นชอบ 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขของโครงการ พรอมลงนามรับรองโดย

ผูดําเนินการและนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ  หนังสือรับรองการ

จัดทํารายงาน บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงาน แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน และสําเนาใบอนุญาตเปนผู

มีสิทธิทํารายงานฯ  ท้ังนี้ ใหตรวจสอบ วัน/เดือน/ป ท่ีแสดงไวในแบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานฯ 

สําหรับเลมรายงานฉบับสมบูรณ ใหถูกตองดวย (แบบ  สผ.5 / สผ.9 / สผร.5)  โดยตองแสดงเปน วัน/เดือน/ป 

เดียวกันกับเลมรายงานฯ ฉบับท่ีไดรับความเห็นชอบ  ยกเวนเฉพาะโครงการรัฐท่ีตองเสนอ ครม. ใหลง วัน/

เดือน/ป ตรงตามขอมูลท่ีเปนปจจุบันเม่ือสงรายงานฉบับสมบูรณ (เพราะอาจมีการแกไขเพ่ิมเติมจากมติ กก.วล.) 

4)  ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของรายงานท่ีไดรวบรวมรายละเอียดขอมูลท้ังหมดเรียงตามลาํดับ

การพิจารณารายงานของ คชก. โดยตองมีขอมูลครบถวนในทุกข้ันตอนของการพิจารณา  

5) ตรวจสอบขอมูลในแผนบันทึกขอมูล โดยตองมีขอมูลท่ีครบถวนและถูกตองสอดคลองกันกับ

ขอมูลในรายงาน และเปดแผนขอมูลได โดยหากไมถูกตองครบถวนใหรีบแจงแกไข 

6) ตรวจสอบจํานวนเลมรายงานและแผนบันทึกขอมูล PDF File ใหมีจํานวนดังนี้ 

- รายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล อยางนอย 8 แผน  

- รายงานเรียงตามลําดับการพิจารณารายงานของ คชก. 1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล 1 แผน 

- เฉพาะกรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการรวมกับเอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตองมีรายงานฉบับยอ 1 ฉบับ 

พรอมแผนบันทึกขอมูล อยางนอย 8 แผน  

7) จัดเก็บและนําสงเลมรายงาน ดังนี้ 
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 (1) จัดเก็บรายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูลไวท่ี สผ. 

 (2) นําสงรายงานฉบบัสมบูรณ ในรปูแบบแผนบันทึกขอมูล เผยแพรในฐานขอมูล SMART EIA 

 (3) นําสงรายงานฉบบัสมบูรณ ในรปูแบบแผนบันทึกขอมูล เผยแพรไวในหองสมุด สผ. 

 (4) นําสงรายงานฉบับสมบูรณ ในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล ใหเจาหนาท่ีธุรการเปนผูดําเนินการ 

- ในกรุงเทพฯ  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 2 แผน และผูอํานวยการสํานักงานเขต ท่ีเปน

ท่ีตั้งโครงการ 2 แผน 

- ตางจังหวัด  ผูวาราชการจังหวัด 2 แผน  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด 2 แผน  และผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 แผน  ในเขตพ้ืนท่ีท่ีโครงการตั้งอยู  
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แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 

ท่ีปรึกษา  นางรวีวรรณ  ภูริเดช 

   นายสุโข  อุบลทิพย 

คณะผูดําเนินการ  

นางกานดา  ปยจันทร 

นางสาวปราวีณา  มณีสุต 

นางสาวศิริลักษณ  จันทรโพธิ์ 

นางสาววจี  ขวัญทองอินทร 

นางสาวจริยา  อมรปยะกฤษฐ   

นางสาวปนดัดา  ลําเจียก 

นางสาวกรุณา  คงกล่ํา 

ISBN 

พิมพครั้งท่ี 1  สิงหาคม 2562 

การอางอิง  กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  2562 , 

แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม: กรุงเทพฯ 

จัดพิมพและเผยแพรโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามท่ี 6 

   แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

   โทรศัพท 0 2265 6500  ตอ 6854, 6864, 6865 

   โทรสาร  0 2265 6616 

พิมพท่ี       โรงพิมพเดือนตุลา 

   โทรศัพท 0 2996 7392-4  

   โทรสาร  0 2996 7395 
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