
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดโครงการกิจการ  หรือการด าเนินการทีอ่าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวติ  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง   

ซึ่งต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
และหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการก าหนดโครงการกิจการหรือการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   และเพ่ือให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๑/๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภท  ขนาด  

และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภท  ขนาด  
และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะต้อง
จัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภท  ขนาด  
และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๕  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดประเภท  ขนาด  
และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ขนาด”  ให้หมายความรวมถึง  จ านวน  ก าลังการผลิต  หรือระวางรับน้ าหนัก  แล้วแต่กรณีด้วย 
“คณะกรรมการผู้ช านาญการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่เป็นการทั่วไป  
และในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ  เช่น  พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดต่าง ๆ  หรือในเขตพ้ืนที่ 
ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

“สารก่อมะเร็งกลุ่ม  ๑”  หมายความว่า  บัญชีรายชื่อสารก่อมะเร็งกลุ่ม  ๑  ตามประกาศของ  
International  Agency  for  Research  on  Cancer  (IARC) 

“สารก่อมะเร็งกลุ่ม  ๒  A”  หมายความว่า  บัญชีรายชื่อสารก่อมะเร็งกลุ่ม  ๒  A  ตามประกาศ
ของ  International  Agency  for  Research  on  Cancer  (IARC) 

หมวด  ๑ 
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คณุภาพส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชวีิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
ซึ่งต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

ข้อ ๓ ให้โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต  ตามขนาด 
ที่ก าหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ  ๑  เป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรงซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๔ โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต  แต่มีขนาดไม่ถึง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓  หากมีการขยายขนาดของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการดังกล่าว 
ในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท ารายงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการใดมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว  และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตได้น ามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว  ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ  หรือการขยายขนาดของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการให้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในรายงาน  ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดท าข้อมูล  หรือรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  หรือจัดท าเป็นรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้ใน
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น ๆ   

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้   หากต้องมีการแก้ไข  
เพ่ิมเติม  หรือต้องจัดท าสถิติ  ข้อมูล  หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ในเรื่องใด  เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ  แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ช านาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม  ความได้สัดส่วน   
และความจ าเป็นในการใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ  ไว้ด้วย  และให้ความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
ในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขในการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 
 

ข้อ ๕ การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  
คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามข้อ  ๓  ต้องประกอบไปด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายงานฉบับหลัก  มีดังนี้ 
 (ก) บทน า  ให้แสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตการศึกษา   

และวิธีการศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง  และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้  ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้นด้วย  พร้อมระบุเหตุผล 
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ 

 (ข) รายละเอียดโครงการ  ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่  ประเภท  ขนาด  วิธีการด าเนินการ  กิจกรรมประกอบ  และสถาน
ที่ตั้งของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยมีภาพถ่าย  และแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง  รวมทั้ง
ภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนนิการ  ในมาตราส่วน  ๑  :  ๕๐,๐๐๐  และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม  ตลอดจน
แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยให้แสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



 (ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์  และคุณค่าต่อคณุภาพชีวติ  
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจน
สภาพปัญหาปัจจุบัน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจ
ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ทั้งนี้  
การด าเนินการเพ่ือรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนส าหรบัโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรงให้ เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

 (ง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้ระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ทั้งที่เป็น
ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  และคุณค่าต่าง ๆ  
ตาม  (ค)  รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  และให้
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย 

 (จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

  ๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จากการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ตาม  (ง)  และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 

  ๒) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 

  ๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ด าเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ที่เคยมีการด าเนินการมาก่อน 

  ๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  สามารถเสนอเป็น
แผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย 

(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  รายการอ้างอิง  เช่น  
รายงานการเก็บตัวอย่าง  รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รูปภาพ  และผังหรือ
แบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  และภาคผนวก  เช่น  การค านวณ  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



ตัวอย่างแบบสอบถาม  หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๓) ส าหรับกรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการจัดท ารายงานฉบับย่อ  โดยมีสาระส าคัญอย่างน้อย  ได้แก่  (ก)  บทน า  (ข)  
รายละเอียดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการโดยสังเขป  ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก  
และ  (ค)  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

(๔) ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการ
ด าเนินการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัดท าตามที่ก าหนดไว้ใน  
(๑)  ถึง  (๒)  หรือ  (๑)  ถึง  (๓)  แล้วแต่กรณี  พร้อมกับแนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  ตาม  (๑)  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนาของต้นฉบับ
รายงานอย่างน้อย  ๑๔  ฉบับ 

 (ข) กรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการร่วมกับเอกชน  ที่ต้องจัดท ารายงานฉบับย่อตาม  (๓)  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  จัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีก  
จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ   มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ  สผร.๑ 

 (ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผร.๒ 
 (จ) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผร.๓ 
 (ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผร.๔ 
 (ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ตามแบบ  สผร.๕ 
 (ซ) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน  และส าเนาของต้นฉบับรายงาน  ส าเนาเอกสารแนบ  

และรูปแบบของรายงานที่ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการ  จะต้องจัดท าและจัดส่งตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แล้ว  ผู้ด าเนินการผู้ขออนุญาต  
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร  
แผนผัง  แผนที่  หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  และสถิติข้อมูลที่ใช้
ประกอบการจัดท ารายงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนนิการนั้น ๆ  แล้วแต่กรณีอีกดว้ย  โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

การจัดส่งเอกสารในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะมีมติ  
ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการกิจการหรือการด าเนินการ   
จัดส่งเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด 

ข้อ ๗ การเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ   กิจการ   
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  
คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงให้เสนอในขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือของหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ 
ของทางราชการ  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้นเสนอ
รายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(๒) กรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ 
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกิจการหรือการด าเนินการนั้น  เสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ  
หรือขออนุมัติงบประมาณ  ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  แล้วแต่กรณี 

(๓) กรณีเป็นโครงการกิจการหรือการด าเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมายให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตาราง 
ในเอกสารท้ายประกาศ  ๒ 

ข้อ ๘ การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ   กิจการ   
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  
คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  จะต้องจัดท าโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๙ ในกรณีผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ส าหรับโครงการ  กิจการ   
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  
คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  มาให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาใหม่ 
ตามมาตรา  ๕๑/๑  วรรคสองและวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการพิจารณาก่อนหน้านั้น  
การจัดเก็บสถิติข้อมูล  การส ารวจข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การรับฟังความคิดเห็นประชาชน   

้หนา   ๑๗
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการใหม่บางส่วน  หรือต้องจัดท าใหม่ทั้งหมด  ให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะจะพิจารณา  และมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๐ ในกรณีประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความ
ในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๓๕   
แห่งใด  มิได้มีการประกาศก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชน 
อย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ  ให้น าโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งรับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามข้อ  ๕  มายังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐ
ท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยให้ถือว่า
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์   
นับแต่วันประทับรับเอกสาร   

หมวด  ๓ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๒ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ  ที่ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการจะมีมติ  
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลง 

ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  สรุศักดิ์  กาญจนรตัน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒



เอกสารท้ายประกาศ ๑ 
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง                                                                        
ซึ่งต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ล าดับ ประเภทโครงการกิจการ หรือการด าเนนิการ ขนาด 

๑ การถมทีด่นิในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝั่งเดมิ 
ยกเวน้การถมทะเลที่เปน็การฟื้นฟูสภาพชายหาด   

ที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ ไร่ ขึ้นไป 

๒ การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
ดังต่อไปนี้ 
๒.๑  เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการ

ยุบตัวภายหลังการท าเหมือง โดยไม่มีค้ ายัน             
และไม่มีการใส่คืนวัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว 

๒.๒  เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรอืเหมืองแร่โลหะอื่น
ที่ใช้ไซยาไนด ์หรือปรอท หรือตะกั่วไนเตรต 
 ในกระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืน                   
ที่มีอาร์เซโนไพไรต์ (arsenopyrite) เป็นแรป่ระกอบ 
(associated mineral) 

๒.๓ เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการล าเลยีงแร่ถ่านหิน       
ออกนอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต ์

 

๒.๔  เหมืองแร่ในทะเล 

 
 
ทุกขนาด 
 
 

ทุกขนาด 
 
 
 
 

ที่มกี าลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐
ตันต่อเดือน หรือตั้งแต่   
๒,๔๐๐,๐๐๐ ตันต่อปีขึ้นไป 

ทุกขนาด 
 

๓ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอตุสาหกรรม 
หรือโครงการที่มลีักษณะเชน่เดียวกบันิคมอุตสาหกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๓.๑  นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ

นิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคมีตามล าดับที่ ๔ หรอือุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก 
ตามล าดับที ่๕.๑ หรือ ๕.๒                             
แล้วแต่กรณมีากกว่า ๑ โรงงานขึ้นไป  

๓.๒  นิคมอุตสาหกรรม หรอืโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม ทีม่ีการขยายพ้ืนที่เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามล าดับที่ ๔ หรืออตุสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็ก ตามล าดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

ทุกขนาด 

๔ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีดังต่อไปนี ้
๔.๑  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
       (upstream petrochemical industry( 

 

 
ทุกขนาด หรือที่มีการขยายก าลัง    
การผลิตตั้งแต่ร้อยละ ๓๕                  
ของก าลังการผลิตเดิมขึ้นไป 



- ๒- 
 

ล าดับ ประเภทโครงการกิจการ หรือการด าเนนิการ ขนาด 
๔.๒  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลาง 
       (intermediate petrochemical industry) ดังนี ้

๔.๒.๑  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี       
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ 
 
 

๔.๒.๒  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี        
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A 

 
 

ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต ่๑๐๐ ตัน     
ต่อวันขึ้นไป หรือที่มีการขยายก าลัง
การผลิตรวมกนัตั้งแต่  ๑๐๐ ตัน     
ต่อวันขึ้นไป 

ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่  ๗๐๐ ตัน   
ต่อวันขึ้นไป หรือที่มีการขยายก าลัง
การผลิตรวมกนัตั้งแต่  ๗๐๐ ตัน     
ต่อวันขึ้นไป 

 
๕ อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปนี ้

๕.๑  อุตสาหกรรมถลุงแร่เหลก็ 
 
 
 
 
 

๕.๒  อุตสาหกรรมถลุงแร่เหลก็ที่มีการผลิตถ่าน coke          
หรือที่มีกระบวนการ sintering 

๕.๓  อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองค า หรือสังกะสี 
 
 
 
 
 
๕.๔  อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว 

 

๕.๕  อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและอะลูมิเนยีม( 
 
 
 

๕.๖  อุตสาหกรรมหลอมตะกัว่ 
 

 
ที่มีปริมาณแรป่้อน (input) เข้าสู่
กระบวนการผลิตตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน
(input) เข้าสู่กระบวนการผลิต 
รวมกันต้ังแต่ ๕,๐๐๐ตันต่อวันขึ้นไป 

 
ทุกขนาด 
 

ที่มีปริมาณแรป่้อน (input) เข้าสู่
กระบวนการผลิตตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน
(input) เข้าสู่กระบวนการผลิต
รวมกันต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป 
 
ทุกขนาด 

 

ที่มีก าลังการผลิต (output)         
ตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มี
ก าลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ ๕๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป 

ที่มีก าลังการผลิต (output)        
ตั้งแต่ ๑๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มี
ก าลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ ๑๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป 
 



- ๓- 
 

ล าดับ ประเภทโครงการกิจการ หรือการด าเนนิการ ขนาด 
๖ การผลติ มีไว้ครอบครองหรอืใช้ซึ่งพลังงานปรมาณจูาก

เครื่องปฏิกรณป์รมาณ ู
ที่มีก าลังตั้งแต่ ๒ เมกะวัตต์ขึน้ไป 

๗ โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวมหรือโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงงานที่มกีารเผา หรือฝังกลบของเสีย
อันตราย ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนต์ ที่ใช้ของเสีย
อันตรายเปน็วตัถดุบิทดแทน หรือใช้เปน็เชือ้เพลิงเสริม 

ทุกขนาด 

๘ โครงการระบบขนส่งทางอากาศ ที่มีการก่อสร้างขยาย หรือเพ่ิมทางว่ิง
ของอากาศยานตั้งแต่ ๓,๐๐๐ เมตร
ขึ้นไป 

๙ ทา่เทียบเรือ ๑( ทีม่ีความยาวหน้าท่าที่เรือ         
เข้าเทียบได้ (berth length) 
ตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรขึ้นไป         
หรือที่มีพื้นที่หน้าท่าต้ังแต่ 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
ยกเว้น ท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอย  
ในชีวิตประจ าวัน                  
และการท่องเที่ยว 

๒( ทีม่ีการขุดลอกร่องน้ าต้ังแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 

๓( ทีม่ีการขนถ่ายวัตถุอันตราย     
หรือกากของเสียอันตราย          
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ 

    มีปริมาณรวมกันต้ังแต ่      
๒๕,๐๐๐ ตันต่อเดือนขึ้นไป  

    หรือมีปริมาณรวมกันทั้งป ี
    ตั้งแต่  ๒๕๐,๐๐๐ ตันต่อปีขึ้นไป 
 

๑๐ เขื่อนกักเก็บน้ า หรืออ่างเกบ็น้ า ที่มีปริมาตรกักเก็บน้ าต้ังแต่        
๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป     
หรือที่มีพื้นที่กกัเก็บน้ าต้ังแต ่       
๑๕ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
 

๑๑ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑  โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 
 

 
ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้า             
รวมตั้งแต่ ๑๐๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป 



- ๔- 
 

ล าดับ ประเภทโครงการกิจการ หรือการด าเนนิการ ขนาด 
๑๑.๒ โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 
 

๑๑.๓ โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบ
พลังความร้อนร่วมชนิด combined cycle หรือ 
cogeneration 

๑๑.๔ โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์
 

ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม     
ตั้งแต่ ๑๕๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป 

ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม     
ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ เมกะวัตตข์ึ้นไป 
 

ทุกขนาด 

๑๒ อุตสาหกรรมผลติถ่านโค้ก 
 

ทุกขนาด 

 



เอกสารท้ายประกาศ ๒ 
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส าหรบัโครงการ กิจการ หรอืการด าเนินการที่อาจมผีลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 

 

ล าดับ ประเภทโครงการกิจการ หรือการด าเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 

๑ การถมทีด่นิในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝั่งเดมิ 
ยกเวน้การถมทะเลที่เปน็การฟื้นฟูสภาพชายหาด 

ในขั้นขออนุมัต ิหรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณ ี

๒ การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
ดังต่อไปนี้ 
๒.๑  เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการ

ยุบตัวภายหลังการท าเหมืองโดยไม่มีค้ ายันและไม่มีการ
ใส่คืนวัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว 

๒.๒  เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรอืเหมืองแร่โลหะอื่น
ที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอท หรือตะกั่วไนเตรต                
ในกระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืน                 
ที่มีอาร์เซโนไพไรต์ (arsenopyrite) เป็นแรป่ระกอบ 
(associated mineral) 

๒.๓  เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการล าเลยีงแร่ถ่านหินออก 
นอกพ้ืนที่โครงการด้วยรถยนต ์

๒.๔  เหมืองแร่ในทะเล 

ในขั้นขอประทานบัตร 
 

๓ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอตุสาหกรรม 
หรือโครงการที่มลีักษณะเชน่เดียวกบันิคมอุตสาหกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๓.๑  นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ

นิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคมีตามล าดับที่ ๔ หรอือุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก 
ตามล าดับที ่๕.๑ หรือ ๕.๒                             
แล้วแต่กรณมีากกว่า ๑ โรงงานขึ้นไป  

๓.๒  นิคมอุตสาหกรรม หรอืโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม ทีม่ีการขยายพ้ืนที่เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามล าดับที่ ๔ หรืออตุสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็ก ตามล าดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

ในขั้นขออนุมัต ิหรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี 

 

๔ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีดังต่อไปนี ้
๔.๑  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
       (upstream petrochemical industry( 

 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง 
เพื่อประกอบกิจการ หรือในขัน้
ขออนุญาตประกอบกิจการ 
หรือในขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี 



- ๒- 
 

ล าดับ ประเภทโครงการกิจการ หรือการด าเนนิการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 

๔.๒  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง   
       (intermediate petrochemical industry) ดังนี ้

๔.๒.๑  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี     
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ 

๔.๒.๒  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี     
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A 

๕ อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ  
ดังต่อไปนี้ 
๕.๑  อุตสาหกรรมถลุงแร่เหลก็ 
๕.๒  อุตสาหกรรมถลุงแร่เหลก็ที่มีการผลิตถ่าน coke หรือที่มี

กระบวนการ sintering 
๕.๓  อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองค า หรือสังกะสี 
๕.๔  อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว 
๕.๕  อุตสาหกรรมหลอมโลหะ(ยกเว้นเหล็ก และอะลูมิเนยีม( 
๕.๖  อุตสาหกรรมหลอมตะกัว่ 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อ
ประกอบกิจการหรือในขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ หรอืใน
ขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณ ี

๖ การผลติ มีไว้ครอบครองหรอืใช้ซึ่งพลังงานปรมาณจูาก
เครื่องปฏิกรณป์รมาณู 

ในขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ 

๗ โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวมหรือโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงงานที่มกีารเผาหรือฝงักลบของเสีย
อันตราย ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนต์ ที่ใช้ของเสีย
อันตรายเปน็วตัถดุบิทดแทน หรือใช้เปน็เชือ้เพลิงเสริม 

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง      
เพื่อประกอบกิจการ หรือในขัน้
ขออนุญาตประกอบกิจการ 
แล้วแต่กรณ ี

๘ โครงการระบบขนส่งทางอากาศ ในขั้นขออนุมัต ิหรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี 

๙ ทา่เทียบเรือ ในขั้นขออนุมัต ิหรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณ ี

๑๐ เขื่อนกักเกบ็น้ า หรืออ่างเก็บน้ า ในขั้นขออนุมัต ิหรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณ ี

๑๑ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑  โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 
๑๑.๒  โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 
๑๑.๓  โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบ

พลังความร้อนร่วมชนิด combined cycle หรือ 
cogeneration 

๑๑.๔  โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง      
เพื่อประกอบกิจการ หรือในขัน้
ขออนุญาตประกอบกิจการ 
แล้วแต่กรณ ี
 
 

๑๒ อุตสาหกรรมผลติถ่านโค้ก ในขั้นขออนุมัตหิรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการแล้วแต่กรณ ี



- ๓- 
 

แบบ สผร. ๑ 
 

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อมและคุณคา่ต่างๆ 

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
 
 
 
 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ 
 
 
 
 
คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์
 
 
 
 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

   

 



- ๔- 
 

แบบ  สผร. ๒ 

 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
ที่ตั้งโครงการ..........................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของโครงการ................................................................................................................................................ 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ............................................................................................................................................. 
การมอบอ านาจ 
 ( ) เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้ ……………………………………………………………………. 

เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 
 ( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอ านาจแต่อย่างใด 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

 ................................................................................................. 
     (ชื่อนิติบุคคลผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕- 
 

แบบ  สผร. ๓ 

 
หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

 
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า..........................................................................เป็นผู้จัดท ารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ..........................................................................................................
ให้แก่......................................................................................................................................................................
เพื่อ………………………………………………………………………………………. ตามค าขอเลขที่………….........………………….. 
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดัท ารายงานและผู้ร่วมจัดท ารายงานดังต่อไปนี้ 
 
 
 
                   บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดท ารายงาน   ลายมือช่ือ 
   
  …………………………………………..  ………………………………………….. 

 
          ผู้ร่วมจัดท ารายงาน    ลายมือช่ือ 

 
  …………………………………………..  ………………………………………….. 
 
  …………………………………………..  ………………………………………….. 
 
  …………………………………………..  ………………………………………….. 
 
 
 
       ………………………………………….. 

(……………………………………….) 
ต าแหน่ง………………………………………….  

    (ประทับตรานิติบุคคล) 



- ๖- 
 

แบบ  สผร. ๔ 

 
บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ชื่อ– สกุล / 
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อที ่
ท าการศึกษา 

ที่อยู่ / ที่ท างานปัจจุบนั สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ 
ของงานศึกษาจัดท ารายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



- ๗- 
 

แบบ  สผร. ๕ 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
ที่ตั้งโครงการ…………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………..………………………………………….………………………………… 

เหตุผลในการเสนอรายงาน 
(   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานตามประกาศ.............................................................      

ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการประเภท.........................................................................  
(   ) เป็นโครงการที่จัดท ารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................................

เมื่อวนัที่..........................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกีย่วข้อง) 
(   ) อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................................................. 

การขออนุมัต/ิอนุญาตโครงการ 
(   ) รายงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก....................................................................       

(ระบุช่ือหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) ก าหนดโดย พ.ร.บ..................................................................... 
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ล าดับที.่.............................................................................................................. 

(   ) รายงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   ) รายงานนี้เป็นโครงการที่ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจาก

คณะรัฐมนตร ี
(   ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการด้าน (ระบุ)............................................................          

ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(   ) อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................................................................... 

สถานภาพโครงการตามขัน้ตอนการเสนอรายงาน(ระบุได้มากกว่า๑ข้อ) 
(   ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ด าเนินโครงการ 
(   ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และค าสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)) 
(   ) เปิดด าเนินโครงการแล้ว 
(   ) อืน่ๆ (ระบ)ุ.............................................................................................................................................. 

สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่................................................................................................................ 
 
 


