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คู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 

หรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (N) 

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐ

จะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แบ่งเป็น 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ  

อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
 

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกำหนดไว้ ดังนี้ 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้อง

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง              

ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือ เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดที่ทางราชการ  
กำหนดเพ่ิมเติม))  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 
118/1 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ไปรษณีย์นำส่ง 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 
118/1 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400/ไปรษณีย์  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 105 วัน 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

การพิจารณารายงานรอบที่่ 1 
(1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ือเข้าสู่การพิจารณารายงาน EIA ตามข้ันตอน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

2) การพิจารณา 
(2) การพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น 
      (2.1)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กฎหมายกำหนด 

29 วัน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

       (2.2)  เจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงาน EIA 
 

(หมายเหตุ: (  1) ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ลงรับเอกสารซึ่งมี
ความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
  2) หากไม่ถูกต้องหรือมีเอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่น
คำขออนุญาตทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฯ))  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
(3) คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ดำเนินการพิจารณารายงาน EIA 
   (3.1) กรณี คชก. มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงาน EIA 
   (3.2) หรือกรณี คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบกับรายงาน EIA 
เลขาธิการ สผ. ลงนามในหนังสือแจ้งมติ คชก. ภายใน 7 วัน  
นับจากวันที่ คชก. มีมติ 
 

(หมายเหตุ: (หาก คชก. มิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกำหนด  
(45 วัน) นับแต่วันที่ คชก. ได้รับรายงาน EIA จาก สผ. ให้ถือว่า 
คชก. ให้ความเห็นชอบกับรายงาน EIA 
(กรณี คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตแก้ไข
หรือจัดทำรายงานใหม่ และเสนอรายงาน รอบที่  2 ภายใน  
180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา แต่หากไม่เสนอมา
ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณา แต่ไม่ตัด
สิทธิในการเสนอรายงานใหม่เข้าสู่การพิจารณา)  

45 วัน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
การพิจารณารายงานรอบที่ 2 
(1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร  
ที่ต้องยื่นเพ่ือเข้าสู่การพิจารณา รายงาน EIA ตามข้ันตอน 
 

(หมายเหตุ: -)  
 

1 วัน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
(2) คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณารายงาน EIA 
เลขาธิการ สผ. ลงนามในหนังสือแจ้งมติ คชก. ภายใน 7 วัน  
นับจากวันที่ คชก. มีมติ 
 

(หมายเหตุ: (หาก คชก. มิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกำหนด  
(30 วัน) นับแต่วันที่ได้ลงรับเอกสาร ซึ่งมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่า คชก. ให้ความเห็นชอบกับรายงาน EIA))  

29 วัน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
หนังสือนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พร้อมสำเนา
หนังสือที่ส่งรายงานให้หน่วยงานอนุญาตหลักด้วยแล้ว) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
 

หมายเหตุ (-) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
 

หมายเหตุ (-) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

หนังสือแจ้งมติไม่ให้ความเห็นชอบ (พร้อมหลักฐานการลงรับเอกสาร) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
 

หมายเหตุ  
(1) ให้เสนอเอกสารนี้ เฉพาะในรายงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมสำหรับการ
พิจารณารายงานรอบที่ 2 
(2) ใช้สอบทานวันที่รับเอกสาร เพ่ือยืนยันการเสนอรายงานภายใน 180 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา) 

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 
 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ยื่นเฉพาะรายงานฉบับ
หลักเท่านั้น) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 14 ฉบับ 
 

หมายเหตุ – 
 

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) 
 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  (ยื่นเฉพาะรายงาน
ฉบับหลักเท่านั้น) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 14 ฉบับ 
 

หมายเหตุ (ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องยื่นประกอบในรายงาน EIA ประกอบด้วย 
(1)  แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(2)  ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(3)  หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(4)  บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(5)  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
(6)  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
 
หมายเหตุ:    
เอกสารที่ต้องยื่นประกอบในเล่มรายงาน EIA ให้ตามแบบ สผ. 1 – สผ. 
9 และแบบ สผร.1 - สผร. 5 โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ, ลงวันที่   
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
 

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค่าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 

1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่  : 118/1 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2  
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท:์ 02-2656534                                     
โทรสาร: 02-2656536  เว็บไซต์ : http://e-petition.onep.go.th/  อีเมล์: e_petition@onep.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    เว็บไซต์ : http://petition.mnre.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
 ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com)) 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com)
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่ต้องยื่น เพ่ือใช้ประกอบการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ดาวน์โหลดได้ที่ : เว็ปไซต์กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
https://eiathailand.onep.go.th/เกี่ยวกับการพิจารณา-eia/การพิจารณารายงาน-eia/แบบฟอร์มการเสนอ-eia/ 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ   www.info.go.th 
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 11/08/2563 

  

https://eiathailand.onep.go.th/
http://www.info.go.th/
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คูมือสําหรับประชาชน 
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ 

หรือการดําเนินการใดที่หนวยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผดูําเนินการหรือผขูออนุญาต 
ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
ที่ปรึกษา  นางรวีวรรณ ภูริเดช 
    
 
คณะผู้ดำเนินการ  นางอินทิรา เอ้ือมลฉัตร 
   นางสาวปราวีณา มณีสุต 
   นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์ 
   นายสมชาย จูเปาะ 
   นางสาววจี ขวัญทองอินทร์ 
   นางสาวจริยา อมรปิยะกฤษฐ์ 
   นางสาวปนัดดา ลำเจียก 
   นางสาวกรุณา คงกล่ำ 
   นางสาวฑิฆัมพร หวังพิทักษ์ 
 
พิมพ์ครั้งที่ 2  สิงหาคม 2564 
 
การอ้างอิง  กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2564, 
คู่มือประชาชน ฉบับปรับปรุง : กรุงเทพฯ 

 
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

118/1 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2  ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   

โทรศัพท์: 02-2656618 , 02-265-6500 ต่อ 6854 , 6864 , 6865                               

โทรสาร: 02-2656616 เว็บไซต์ http://eiathailand.onep.go.th/ 
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