ประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการทั่วไป ซึ่งต้องจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑/๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่งเสริม
และรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
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วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และห ลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจั ดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ขนาด” ให้หมายความรวมถึง จานวน กาลังการผลิต หรือระวางรับน้าหนัก แล้วแต่กรณีด้วย
“คณะกรรมการผู้ ช านาญการ” หมายความว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หรื อ เห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติให้ ทาหน้าที่พิ จารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งที่เป็นการทั่วไปและในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่าง ๆ
หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทาการใด
ที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมก่ อ นกระท าการนั้ น และให้ ห มายความรวมถึ ง
การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร
และการให้อาชญาบัตรด้วย
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“ขยะมูล ฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิน ค้า เศษวัต ถุ
ถุงพลาสติ กภาชนะที่ ใส่ อาหาร เถ้า มู ลสั ต ว์ ซากสัต ว์ หรือสิ่ งอื่ น ใดที่ เก็บ กวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
“พื้นที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐” หมายความว่า พื้นที่ซึ่งมีผลการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก่อนดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้ อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างน้อย ๔ จุด โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัด
จะต้ อ งห่ า งกั น ๕ - ๗ เดื อ น พร้ อ มกั บ บั น ทึ ก กิ จ กรรมในขณะที่ ท าการตรวจวั ด และแผนผั ง
แสดงตาแหน่งที่ทาการตรวจวัด
“ลุ่มน้าหลัก” หมายความว่า ลุ่มน้าหลัก ๒๕ ลุ่มน้า ตามเอกสารท้ายประกาศ ๑
“ประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก ” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้า เพื่อทด
กักกั้น หรือระบายน้า โดยมีช่องปิดเปิดได้ ในแม่น้าสายหลักตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
“อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า” หมายความว่า
กลุ่ม ๑ เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง โดยเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ที่มีการถลุง การหลอม หรือการหล่อ
กลุ่ม ๒ เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ที่มี
(๑) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีด ร้อนและรีด เย็น ยกเว้นการรีด ขึ้นรูปเย็น
(Cold Roll Forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin-pass หรือ Temper Rolling)
(๒) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging)
(๓) การเคลือบผิวของอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะ
หลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี)
(๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous Metal Foundries)
“อาคารประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก หรือ ค้ าส่ ง ” หมายความว่ า อาคารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคาร ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้
ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจาวันเป็นส่วนใหญ่
“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจาวันเป็นส่วนใหญ่
“ค้าปลีก” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจานวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค
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“ค้ าส่ ง ” หมายความว่า การประกอบธุร กิ จ โดยการขายสิ น ค้ าในจ านวนมากให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ
เพื่อนาไปขายให้แก่ผู้บริโภค หรือนาไปให้บริการต่อ
“ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก” หมายความว่า ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งที่วางบนพื้นดินใต้ดินในน้ า
หรือ วางอยู่ บ นสิ่ งปลู ก สร้ างใด ๆ แต่ ไม่ ร วมถึ งระบบการขนส่ งก๊ าซธรรมชาติ ท างท่ อ ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่
นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง
หมวด ๑
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ให้โครงการ กิจการ หรือการดาเนิ นการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตามขนาด
ที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารท้ า ยประกาศ ๓ และ ๔ เป็ น โครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การ
ซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญ าต แต่มีขนาด
ไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการดังกล่าว
ในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทารายงานให้เป็นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย
ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจอนุญาตได้นามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่ าว ไปกาหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนิ นการให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในรายงาน ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้ อ งจั ด ท าข้ อ มู ล หรื อ รายงานการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด หรื อ จั ด ท าเป็ น รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ที่กาหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้น ๆ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามประกาศนี้ หากต้องมีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ต้ อ งจั ด ท าสถิ ติ ข้ อ มู ล หรื อ เหตุ ผ ลทางวิ ช าการใหม่ ใ นเรื่ อ งใด เป็ น ดุ ล พิ นิ จ
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ชานาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม
ความได้ สั ด ส่ ว น และความจ าเป็ น ในการใช้ ดุ ล พิ นิ จในเรื่ อ งนั้ น ๆ ไว้ ด้ ว ย และให้ ค วามเห็ น
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด
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ข้อ ๕ ในกรณี โ ครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การใดของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐ จะอนุ ญ าต
เป็ น โครงการ กิ จการ หรือการด าเนิ น การที่ ต้ องจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดโครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าว
แต่เพียงอย่างเดียว
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ข้อ ๖ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ ๓ ให้แบ่งออกเป็น
(๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๗ การจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามข้อ ๖ (๑) จะต้องประกอบ
ไปด้วยสาระสาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) บทนา ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจาเป็น ขอบเขตการศึกษา และวิธีการ
ศึก ษารวมทั้ งทางเลื อกในการเลือ กที่ ตั้ ง และ/หรือทางเลือ กของวิธี การที่ ใช้ ซึ่งต้ อ งสอดคล้อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การนั้ น ด้ ว ย พร้ อ มระบุ เหตุ ผ ล
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
(๒) รายละเอียดโครงการ ให้ มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนิ น การได้อย่างชัด เจน ได้แ ก่ ประเภท ขนาด วิธีการดาเนิน การ กิจกรรมประกอบ
และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง
รวมทั้ งภาพถ่ายและแผนที่ แ สดงองค์ ป ระกอบทางสิ่งแวดล้อ มในบริเวณที่ อาจได้รับ ผลกระทบจ าก
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ในมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม
(๓) สภาพสิ่ งแวดล้ อ มปั จ จุ บั น ให้ แ สดงรายละเอี ย ดพร้อ มภาพถ่ ายทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทารายงาน เพื่อนาผลการรับฟังความคิ ดเห็นและสภาพปัญหาปัจจุบัน
มาใช้ประกอบการจัดทารายงาน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(๔) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กับ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ที่มีนัยสาคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ตาม (๓)
(๕) มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(ก) รายละเอียดมาตรการป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมิ น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ตาม (๔) และในกรณี ที่ ค วามเสี ย หายไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ให้ เสนอ
มาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
(ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการ
และในทางปฏิบั ติ ซึ่งสอดคล้องกั บมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการนั้น ๆ
(ค) ตารางสรุ ป ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ พร้ อ มมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น
รูปภาพและผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เป็นต้น และภาคผนวก
เช่น การคานวณ ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัย
เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๗) ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อ มเบื้องต้นตามรูปแบบ
ของการจัดทาตามที่กาหนดไว้ใน (๑) ถึง (๖) พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ต้น ฉบับ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จานวน ๑ ฉบั บ พร้อมสาเนา
ของต้นฉบับรายงาน อย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
(ข) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๑
(ค) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๒
(ง) หนังสือรับรองการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๓
(จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๔
(ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๕
(ช) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๘ การจั ด ท ารายงาน การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวด ล้ อ ม ตามข้ อ ๖ (๒ )
จะต้องประกอบไปด้วยสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานฉบับหลัก มีดังนี้
(ก) บทน า ให้ แ สดงที่ ม า วั ต ถุ ป ระสงค์ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ขอบเขตการศึ ก ษา
และวิธีการศึกษา รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิธีก ารด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การนั้ น ด้ วย พร้อ มระบุ เหตุ ผ ล
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
(ข) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนิ น การได้อย่างชัด เจน ได้แ ก่ ประเภท ขนาด วิธีการดาเนิน การ กิจกรรมประกอบ
และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง
รวมทั้ งภาพถ่ายและแผนที่ แ สดงองค์ ป ระกอบทางสิ่งแวดล้อ มในบริเวณที่ อาจได้รับ ผลกระทบจาก
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ในมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม
(ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจน
สภาพปั ญ หาปั จ จุบั น พร้อ มกับ ให้ แ สดงแผนที่ สภาพแวดล้ อ ม และการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยรอบ
ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดาเนินการ ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อรับฟัง
ความคิด เห็ น ของประชาชนสาหรับ โครงการ กิ จการ หรือการดาเนิ นการ ให้เป็น ไปตามแนวทาง
ที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
(ง) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ร ะบุ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและประเมิ น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในทุ กด้านที่ จะเกิด ขึ้น จากการดาเนิ น โครงการ กิจการ หรือการดาเนิน การ
ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ
ตาม (ค) รวมทั้ งให้ มี ก ารประเมิ น ทางเลื อ กในการด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การ
และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย
(จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ ตาม (ง) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒) รายละเอี ย ดมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ เหมาะสม
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย
๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดาเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ที่เคยมีการดาเนินการมาก่อน
๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเสนอเป็น
แผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย
(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น
รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปภาพ และผังหรือแบบ
ที่ ใ ช้ ป ระกอบการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น และภาคผนวก เช่ น การค านวณ
ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๓) สาหรับกรณีโครงการ กิจการ หรื อการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการ จัดทารายงานฉบับย่อ โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อย ได้แก่ (ก) บทนา (ข)
รายละเอียดโครงการกิจการ หรือการดาเนินการโดยสังเขป ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก
และ (ค) ตารางสรุป ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ สาคั ญ พร้อมมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๔) ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
เสนอรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัด ทาตามที่กาหนดไว้ใน (๑)
ถึง (๒) หรือ (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก ตาม (๑) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมสาเนาของต้นฉบับ
รายงานอย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
(ข) กรณี โครงการ กิจ การ หรือ การด าเนิน การของหน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน ที่ต้องจัดทารายงานฉบับย่อตาม (๓) ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีก
จานวน ๑ ฉบับ
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(ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.๑
(ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๖
(จ) หนังสือรับรองการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๗
(ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๘
(ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๙
(ซ) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน และสาเนาของต้นฉบับรายงาน สาเนาเอกสารแนบ
และรูปแบบของรายงาน ที่ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการ จะต้องจัดทาและจัดส่งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว ผู้ดาเนินการผู้ขออนุญาต
หรือหน่ วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร แผนผัง
แผนที่ หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และสถิติ ข้อมูลที่ ใช้ประกอบ
การจั ด ท ารายงานของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
หรือหน่ วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการนั้น ๆ แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
การจั ด ส่ งเอกสารในวรรคหนึ่ งไม่ รวมถึงกรณี ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการแต่ ละคณะมี ม ติ
ให้ ผู้ดาเนิ น การ ผู้ขออนุ ญาต หรือหน่ วยงานของรั ฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
จัดส่งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด
ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ ให้เสนอในขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือของหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ ให้ ห น่ วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิด ชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้ น
เสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
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ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้ นเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ
หรือขออนุมัติงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีเป็น โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายให้ผู้ดาเนิน การหรือผู้ขออนุ ญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตารา ง
ในเอกสารท้ายประกาศ ๕ และ ๖
ข้อ ๑๑ การจั ด ท ารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น หรื อ รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มตามข้อ ๖ จะต้องจัด ท าโดยผู้ซึ่ งได้รับ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ มีสิท ธิจัด ท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ดาเนินการ ผู้ ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาให้คณะกรรมการผู้ชานาญการ
พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการ
พิ จ ารณาก่ อ นหน้ า นั้ น การจั ด เก็ บ สถิ ติ ข้ อ มู ล การส ารวจข้ อ มู ล คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการใหม่บางส่วน หรือต้อง
จั ด ท าใหม่ ทั้ ง หมด ให้ เป็ น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการผู้ ช านาญการแต่ ล ะคณะจะพิ จ ารณา
และมติดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ชานาญการให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๓ ในกรณีประกาศกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ ออกตามความใน
มาตรา ๔๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แห่ งใด มิ ได้ มี ก ารประกาศก าหนดโครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ ให้นาโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้ อ ๗ และข้ อ ๘ มายั ง ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยให้ถือว่าสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รบั
มอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่วันประทับรับเอกสาร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ บรรดารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ ยื่ น ไว้ ก่ อ นประกาศฉบั บ นี้
จะมีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการ ให้ดาเนินการพิจารณา
ให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทาให้กระบวนการ
พิจารณาสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ ๑
ลุ่มน้ําหลัก ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศไทย
๑. ลุ่มน้ําสาละวิน
๒. ลุ่มน้ําโขง
๓. ลุ่มน้ํากก
๔. ลุ่มน้ําชี
๕. ลุ่มน้ํามูล
๖. ลุ่มน้ําปิง
๗. ลุ่มน้ําวัง
๘. ลุ่มน้ํายม
๙. ลุ่มน้ําน่าน
๑๐.ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
๑๑.ลุ่มน้ําสะแกกรัง
๑๒.ลุ่มน้ําป่าสัก
๑๓.ลุ่มน้ําท่าจีน
๑๔.ลุ่มน้ําแม่กลอง
๑๕.ลุ่มน้ําปราจีนบุรี
๑๖.ลุ่มน้ําบางปะกง
๑๗.ลุ่มน้ําโตนเลสาบ
๑๘.ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก
๑๙.ลุ่มน้ําเพชรบุรี
๒๐.ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก
๒๑.ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๒๒.ลุ่มน้ําตาปี
๒๓.ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
๒๔.ลุ่มน้ําปัตตานี
๒๕.ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เอกสารท้ายประกาศ ๒
แม่น้ําสายหลัก ๒๓ สายของประเทศไทย
๑. แม่น้ํายวม
๒. แม่น้ําสงคราม
๓. แม่น้ํากก
๔. แม่น้ําชี
๕. แม่น้ํามูล
๖. แม่น้ําปิง
๗. แม่น้ําวัง
๘. แม่น้ํายม
๙. แม่น้ําน่าน
๑๐. แม่น้ําเจ้าพระยา
๑๑. แม่น้ําสะแกกรัง
๑๒. แม่น้ําป่าสัก
๑๓. แม่น้ําท่าจีน
๑๔. แม่น้ําแม่กลอง
๑๕. แม่น้ําปราจีนบุรี
๑๖. แม่น้ําบางปะกง
๑๗. แม่น้ําจันทบุรี
๑๘. แม่น้ําเพชรบุรี
๑๙. แม่น้ําปราณบุรี
๒๐. แม่น้ําสายบุรี
๒๑. แม่น้ําตาปี
๒๒. แม่น้ําปัตตานี
๒๓. แม่น้ําตรัง

เอกสารท้ายประกาศ ๓
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขนาด

๑

การทํ า เหมื อ งแร่ อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากประเภทที่ ทุกขนาด
กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ
(๗) เหมืองแร่ดินเบา

๒

สนามบินน้ํา

ทุกขนาด

เอกสารท้ายประกาศ ๔
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
ทุกขนาด
๑ การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ พื้นที่ชนั้ คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๓ พื้นที่ชมุ่ น้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑.๔.๔ พื้นที่ทอี่ ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
ทุกขนาด

๒

การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

๓

ทุกขนาด
โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ยกเว้น
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ
ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบบาร์
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ
หกนิ้วในทุกพืน้ ที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือ
กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วขึ้นไป ทีโ่ ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขนาด

ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๔ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด
หรือโครงการที่มีลักษณะเช่น เดียวกับ นิ คมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

ขนาด

๕

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี

๖

อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
ทุกขนาด

๗

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ทุกขนาด

๘

ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด
อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
ต่อวันขึ้นไป
(HCl) ดังนี้
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน
(Bleaching Powder)
๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

๙

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

๑๐

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

๑๑
๑๒
๑๓

ทุกขนาด

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสารออกฤทธิห์ รือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัด ทุกขนาด
ศัตรูพชื หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี
อุตสาหกรรมผลิตปุย๋ เคมีโดยกระบวนการทางเคมี
ทุกขนาด
อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
น้ําตาลทรายบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น
ที่คล้ายคลึงกัน

ทุกขนาด
ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป

ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๑๔ อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

๑๕
๑๖

ขนาด
ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด
หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือ ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตัน
เหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ ผลิตเบียร์และไวน์
ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป
(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี)
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป

๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป
ทุกขนาด

๑๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๘

ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ และชั้น ๒
๑๘.๒ พื้นที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี
๑๘.๔ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑๘.๕ พื้นที่ซงึ่ มีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ
๘๐ ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป
ทุกขนาด
ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ

๑๙
๒๐

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวง ที่ตดั ผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ

ทุกขนาด

ลําดับ

๒๑

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๒๐.๓ พื้นทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็น
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ ๒
๒๐.๔ พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒๐.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นทีท่ อี่ ยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มคี วามสําคัญระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๐.๗ พื้นทีท่ ตี่ ั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง
ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้ราง

๒๒

ท่าเทียบเรือ

๒๓

ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา

๒๔

การถมทีด่ นิ ในทะเล

๒๕

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ํา
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล
โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้าง หรือขยายสนามบิน หรือทางขึ้นลงชั่วคราว
ของเครื่องบินพาณิชย์
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่นา้ํ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์

๒๖
๒๗

ขนาด

ทุกขนาด
ที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐
ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาว
หน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕๐ ลําขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ที่มีขนาดไม่ถึง ๓๐๐ ไร่
ทุกขนาด
ที่มีขนาดความยาวของทางวิ่ง
ตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตรขึ้นไป
ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึน้ ไป
หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน
๒๘ การจัดสรรทีด่ นิ เพื่อเป็นที่อยูอ่ าศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ
๒๙

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑

ขนาด

ที่มีจํานวนที่ดินแปลงย่อย
ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
หรือมีเนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่

ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป
ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั้งแต่ ๖๐ เตียงขึ้นไป

๓๐

โรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจํานวนห้องพัก
ตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

๓๑

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ที่มีจํานวนห้องชุดหรือห้องพัก
ตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

๓๒

การชลประทาน

ที่มีพื้นที่การชลประทาน
ตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป

๓๓

โครงการทุกประเภทที่อยูใ่ นพืน้ ทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดให้เป็นพืน้ ทีช่ ั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑

ทุกขนาด

๓๔

การผันน้าํ ข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้ําข้ามลุ่มน้ําหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว
๓๔.๒ การผันน้ําระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว

ทุกขนาด

๓๕

ประตูระบายน้าํ ในแม่นา้ํ สายหลัก

ทุกขนาด

เอกสารท้ายประกาศ ๕
ขั้นตอนในการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑

การทําเหมืองแร่อื่นๆ นอกเหนือจากประเภท
ในขั้นขอประทานบัตร
ที่กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ
(๗) เหมืองแร่ดินเบา

๒

สนามบินน้ํา

ในขั้นขออนุญาตจัดตั้ง หรือในขั้น
ขออนุญาตขึ้น – ลงอากาศยาน
แล้วแต่กรณี

เอกสารท้ายประกาศ ๖
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑

ในขั้นขอประทานบัตร
การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
๑.๑.๓เหมืองแร่เกลือหิน
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ พื้นที่ชนั้ คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๓ พื้นที่ชมุ่ น้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑.๔.๔ พื้นทีท่ อี่ ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

๒

การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

๓

ในขั้นขอใบอนุญาต หรือในขัน้ ขอรับ
โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ยกเว้น
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ ผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี
ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบบาร์
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ
สิบหกนิ้วในทุกพื้นที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มมี ติคณะรัฐมนตรี
หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วขึ้นไป ทีโ่ ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในขั้นขอรับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงาน
ผู้อนุญาต

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๔

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการที่มลี ักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรทีด่ ินเพื่อการอุตสาหกรรม

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๕

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๖

อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๗

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๘

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
กิจการ แล้วแต่กรณี
(HCl) ดังนี้
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH)
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน
(Bleaching Powder)
๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
(HCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

๙

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๐

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๑

อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสารออกฤทธิห์ รือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัด ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
ศัตรูพชื หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑๒

อุตสาหกรรมผลิตปุย๋ เคมีโดยกระบวนการทางเคมี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๓

อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
น้ําตาลทรายบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น
ที่คล้ายคลึงกัน

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๔

อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๕

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็ก ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
หรือเหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๖

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ ผลิตเบียร์และไวน์
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

๑๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๘

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ และชั้น ๒
๑๘.๒ พื้นที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี
๑๘.๔ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑๘.๕ พื้นที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐
ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑๙

ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๐

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี
ที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
๒๐.๓ พื้ น ที่ ที่ ค ณะรัฐมนตรีมีม ติเห็ นชอบกําหนดให้ เป็ น พื้ น ที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ ๒
๒๐.๔ พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒๐.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญ ชีแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๐.๗ พื้นที่ที่ตงั้ อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง

๒๑

ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้ราง

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๒

ท่าเทียบเรือ

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๓

ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๔

การถมทีด่ นิ ในทะเล

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๕

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ํา
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ
๒๖

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้างหรือการขยาย สนามบินหรือทางขึ้นลง
ชั่วคราวของเครื่องบินพาณิชย์

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๗

อาคารสู งหรืออาคารขนาดใหญ่ พิ เศษตามกฎหมายว่ าด้ วย
การควบคุ ม อาคารซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ตั้ ง หรื อ การใช้ ป ระโยชน์
ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่นา้ํ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๒๘

การจัดสรรทีด่ นิ เพื่อเป็นที่อยูอ่ าศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ

ในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ ิน

๒๙

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๐

โรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๑

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๒

การชลประทาน

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๓๓

โครงการทุกประเภทที่อยูใ่ นพืน้ ทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดให้เป็นพืน้ ทีช่ ั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๓๔

การผันน้าํ ข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้ําข้ามลุ่มน้ําหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว
๓๔.๒ การผันน้ําระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๓๕

ประตูระบายน้าํ ในแม่นา้ํ สายหลัก

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

แบบ สผ. ๑
แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สิ่งแวดล้อมทีส่ ําคัญ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แบบ สผ. ๒
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….
ที่ตั้งโครงการ ........................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่เจ้าของโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………….
การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ ……………………………………..………………………………….
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด
จัดทําโดย
..................……………………………………………….
(ผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น)

แบบ สผ. ๓
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. ………….
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า.....................................................................เป็นผู้จัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ….......................………………………………………………………………………………….……
ให้แก่ ……………………………………………………………......……………………………………………………………..…………………
เพื่อ ........................................................................ตามคําขอเลขที่ ………........…………………………………………..…
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ

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

……………………………………………………….

ผู้ร่วมจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ

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

……………………………………………………….

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

……………………………………………………….

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

……………………………………………………….
………………………………………………………..
(……………………………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..

แบบ สผ. ๔
บัญชีรายชื่อผูจ้ ัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ– สกุล /
วุฒิการศึกษา

หัวข้อที่
ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั
สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ
ลายมือชื่อ
ทําการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

แบบ สผ. ๕
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ……………………………………………………………………………….……………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
( ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศ...............................................................................
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท............................................................................
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง...................................................................
เมื่อวันที่.....................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก..................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ......................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่............................................................................................................
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้ เป็ น โครงการที่ ไม่ ต้องยื่น ขอรับ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการและไม่ ต้องขออนุ มั ติจ าก
คณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขัน้ ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
( ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่.................................................................................................................

แบบ สผ. ๖
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่เจ้าของโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………
การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ …………………………………………………………………..
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด
จัดทําโดย
.................................................................................................
(ชื่อนิติบุคคลผูจ้ ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

แบบ สผ. ๗
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. ………….
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า .................................................................................................................เป็นผู้จัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ………………………....………………………………...……………………
ให้แก่ ……………………………....………………………………………………………………..………………………………………………..
เพื่อ .................................................................................ตามคําขอเลขที่ ………………………….....…………………..…
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดั ทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน
.................................................
ผู้ร่วมจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ
……………………………………………………….
ลายมือชื่อ

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

……………………………………………………….

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

……………………………………………………….

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

……………………………………………………….
………………………………………………………..
(……………………………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..
(ประทับตรานิติบุคคล)

แบบ สผ. ๘
บัญชีรายชื่อผูจ้ ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ– สกุล /
หัวข้อที่
ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั
สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ
วุฒิการศึกษา ทําการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อ

แบบ สผ. ๙
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………..…………………………………………………………………………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
( ) เป็ น โครงการเข้ าข่ ายต้อ งจัดทํ ารายงานตามประกาศ....................................................................
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท..............................................................................
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................................
เมื่อวันที่..........................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก..................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ.....................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่...........................................................................................................
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้ เป็ น โครงการที่ ไม่ ต้องยื่น ขอรับ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการและไม่ ต้องขออนุ มั ติจ าก
คณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขัน้ ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า๑ข้อ)
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
( ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่................................................................................................................

