
หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง   กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ  และหลักเกณฑ  วิธีการที่โครงการหรือ

กิจการสามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๖   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๔๐  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  ออกประกาศกระทรวง  กําหนดใหโครงการบานเอื้ออาทร  ของการเคหะแหงชาติ  สามารถ
ขอรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยยินยอมปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามทายประกาศนี้  และใหถือวามาตรการดังกลาวมีผลเชนเดียวกับ
มาตรการตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ทายประกาศ 
 
ขอ 1. ประเภทและขนาดของโครงการบานเอือ้อาทรของการเคหะแหงชาติที่สามารถขอรับการยกเวนไม
ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 1.1 อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทีมี่จํานวนหองพักตั้งแต 80 
หองขึ้นไป 
 1.2 การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนท่ีอยูอาศยัหรือเพือ่ประกอบการพาณชิย จํานวนที่ดินแปลงยอย
ตั้งแต 500 แปลงขึ้นไป หรือเนือ้ท่ีเกินกวา 100 ไร 
 
ขอ 2. หลักเกณฑและวิธีการที่ใหโครงการบานเอือ้อาทรของการเคหะแหงชาติท่ีขอรับการยกเวน  
 ไมตองจัดทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตองปฏิบตัิดังนี้ 

 
 2.1 แสดงความยินยอมปฏบัิตติามมาตรการที่กําหนดตอสํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตามแบบ สผ.4 
 2.2 ปฏบิตัิตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดังนี้ 

 
2.2.1  มาตรการที่โครงการจะตองดาํเนนิการในขัน้กอนดําเนนิการกอสราง 

1) ตรวจสอบการดําเนินโครงการมีความสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการผังเมือง   
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นใดที่กําหนดบังคับใชเปนการเฉพาะในพื้นที่ต้ังของ
โครงการ 

2)  โครงการตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ดังนี ้
     (1) โครงการบานเอื้ออาทรที่มีลักษณะเปนอาคารชุด  ใหมีอัตราสวนของพื้นที่ 

สีเขียวภายในโครงการตอจํานวนผูพักอาศัยภายในโครงการไมนอยกวา 1 ตารางเมตร/คน  โดยจะตอง
เปนพื้นท่ีสีเขียวที่เปนไมยืนตนถาวรบริเวณชั้นลางของโครงการในอัตราสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการ พรอมแสดงผังภูมิสถาปตยที่มีสถาปนิกลงนามรับรอง  
       (2) โครงการบานเอื้ออาทรที่มีลักษณะเปนการจัดสรรทีดิ่น  จัดใหมีพืน้ท่ีสีเขยีวที่เปน
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลนและ/หรอืสนามกฬีา  ไมนอยกวา รอยละ 5 ของพื้นทีจ่ัดจําหนายทั้งหมดของโครงการ 

     (3) กรณีที่มีคลองหรือลํารางสาธารณะอยูในหรือผานพื้นที่โครงการ ตองจัดใหมี 
พื้นทีว่างตลอดแนวริมคลองหรือลํารางสาธารณะ โดยมีระยะถอยรนตามแนวขนานริมฝงคลองหรือ 
ลํารางสาธารณประโยชนไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด  และในการจัดทําร้ัวหรือพื้นทีส่ีเขยีวตามริมฝง 
คลองหรอืลํารางสาธารณประโยชนตองใหมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดลอมเดิม  ท้ังนีใ้หทําการปลูก      
ไมยืนตน ไมพุมและพืชคลมุดินบริเวณริมคลองหรือลาํรางสาธารณะดังกลาวเพือ่เปนพื้นที่เพือ่การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
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3) ทางเขา-ออกของโครงการ ซึ่งหากอยูติดกับถนนสาธารณะขนาด 2 ชองจราจร 

หรือชองจราจรกวางไมเกิน 6 เมตร โครงการตองจัดใหมีทางเบี่ยงกอนเขาและออกจากโครงการ
ระยะทางขางละไมนอยกวา 6 เมตร  หรือจัดใหมีทางเขา-ออกกวางไมนอยกวา 10 เมตร  หรือกรณีที่จัด
ใหรถยนตวิ่งทางเดียว  ทางเขาและทางออกตองกวางไมนอยกวา 5.0 เมตร โดยตองทําเครื่องหมาย
แสดงทางเขาและออกไวใหปรากฏชัดเจน หรือตองไมนอยกวาขอกําหนดของหนวยงานอนุญาต 

4) ทําการสํารวจขอมูลพื้นฐานและประเมินผลดานสุขภาพและสังคมของประชาชน 
โดยรอบพื้นที่โครงการ  เพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกอนและหลังดําเนินโครงการ 

5)  ออกแบบและจัดใหมีที่พักผูโดยสารหรือจุดนัดพบสําหรับผูอยูอาศัยภายในโครงการ 
บริเวณทางเขา – ออกโครงการ 

6) ใหพิจารณาออกแบบและวางผังโครงการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมบริเวณ 
พื้นท่ีตั้งโครงการและสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นท่ีโครงการ รวมท้ังไมกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน
บริเวณใกลเคียง 

           7) ที่ตั้งโครงการจะตองไมตั้งอยูใกลแหลงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลง
ประวัติศาสตร อุทยานประวัติศาสตร และแหลงธรรมชาติท่ีมีคุณคาอันควรแกการอนุรักษ ในรัศมี 1 
กิโลเมตร 

8) จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะในการใหบริการ
โครงการ เชน นํ้าใช  การจัดการขยะมูลฝอย แหลงรองรับนํ้าทิ้งจากโครงการ การสูบสิ่งปฏิกูลและ
ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย การบริการดานคมนาคมขนสง เปนตน  ใหเพียงพอ  

9) ใหแสดงขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่ 
โครงการที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
 

2.2.2 มาตรการระหวางการกอสราง 
1)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและ 

การชะลางพังทลายของดิน 
     (1) ในการกอสรางที่มีการเปดหนาดิน  หรือในการปรับหนาดินจะตองอัดชั้นดิน    

ใหแนน  โดยใหมีความราบเรียบและสม่ําเสมอ  เพื่อปองกันการชะลางหนาดินโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 
     (2)  ในกรณีที่มีการรวงหลนของเศษหินและดินจากการดําเนินโครงการ  ใหทําการ 

เก็บกวาดใหสะอาดเรียบรอย 
     (3)  จัดทําร้ัวหรือกําแพงลอมรอบบริเวณพื้นท่ีกอสรางเพื่อบดบังทัศนอุจาดที่เกิด 

จากการกอสราง  โดยใชรั้วหรือกําแพงที่มีความสูงอยางนอย 2 เมตร 
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  2)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง  และความสั่นสะเทือน 
     (1)  จํากัดความเร็วของรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางใหมีความเร็วไมเกิน  

30 กิโลเมตรตอชั่วโมง  และหามการขนสงวัสดุกอสรางและกิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังใน
เวลากลางคืน 
       (2)  ในการบรรทุกวัสดุกอสราง  จัดใหมีวัสดุปดคลุมทายรถใหมิดชิด  เพื่อปองกัน
การปลิวฟุง หรือรวงหลนของวัสดุ 
       (3)  ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครือ่งจักรทีใ่ชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอเพือ่ลดการเกิดเขมา  ควันดํา  และเสียงดัง 
       (4)  จัดใหมีปลองชั่วคราวสําหรับท้ิงเศษวัสดุ  และปองกันฝุนละอองที่เกิดจากการ 
กอสรางและการทิ้งเศษวัสดุตาง ๆ   
       (5)  ทําการฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางและกองวัสดุพวกหินและทราย  เพื่อลด
การฟุงกระจายของฝุนละอองอยางนอยวันละ 2 คร้ัง 
       (6)  ใชผาใบกั้นรอบตัวอาคาร  โดยยึดติดกับนั่งรานรอบอาคาร  มีความสูงเทากับ
ความสูงของอาคารขณะกอสรางตลอดแนวอาคารและตองรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดการกอสรางเพื่อ
ปองกันฝุนละอองและเศษวัสดุกอสรางรวงหลนและลดความดังของเสียง เลือกใชเครื่องจักร  เคร่ืองยนต  
ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ  ชนิดที่มีเสียงเบา  และวางผังเคร่ืองยนตท่ีมีเสียงดังใหหางไกลจากอาคารที่พัก
อาศัยที่อยูใกลเคียง 
       (7) กรณีมีชุมชนอยูโดยรอบพื้นท่ีโครงการที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ ใหโครงการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน  ที่มี
การบังคับใชในปจจุบันอยางเครงครัด  
 
  3)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานคุณภาพน้ํา 
       (1)  จัดใหมีระบบระบายน้ํา โดยจัดทํารางระบายน้ํา (Gutter)  และบอตกตะกอนดนิ  
ขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับน้ําฝนในพื้นท่ีกอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 
และดูแล บํารุงรักษาและขุดลอกตะกอนดินใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ 

     (2) จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ  โดยมีจํานวนหองสวมอยางนอย คนงาน  20  คน 
ตอ  1  หอง 

     (3) จัดใหมีการบําบัดนํ้าเสียจากหองสวม และน้ําใชในพื้นที่กอสราง  ดังนี้  
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กรณีที่ 1  ท่ีตั้งของหองสวมของคนงานอยูใกลแหลงนํ้าใตดินหรือแหลงน้ําผิวดิน
สาธารณะในระยะที่นอยกวา 30 เมตร ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ – กรอง 
ไรอากาศเพื่อปองกันการปนเปอนตอดิน  คุณภาพน้ําใตดิน  คุณภาพน้ําผิวดิน หรือคุณภาพน้ําของบอ
น้ําตื้นในบริเวณใกลเคียง 

กรณีที่ 2    หากที่ตั้งของหองสวมอยูหางจากแหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ําผิวดิน
สาธารณะในระยะมากกวา 30 เมตร อาจจัดใหเปนบอเกรอะ – บอซึมได  

ท้ังน้ี เม่ือการกอสรางโครงการแลวเสร็จ  ตองดําเนินการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
ดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
  4)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบจากขยะมูลฝอย 
       (1) เศษวสัดุจากการกอสรางตองแยกเก็บและรวบรวมไวเปนสัดสวนในพื้นท่ีที่
เหมาะสม และจัดใหมีระบบการคัดแยกและนํากลบัมาใชประโยชนไดอีก  เชน  เศษคอนกรีตนําไปปรับ
ถมพื้นท่ี  เศษเหล็กและถุงปนูซีเมนตนําไปขาย  เปนตน 
       (2)  จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจํานวนเพียงพอเพื่อ
รองรับขยะมูลฝอยจากคนงานและควบคุมใหคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยาง
เครงครัด 
       (3) นําขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไวไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
       (4)  หลังการกอสรางแลวเสร็จตองจัดการเก็บขนเศษวัสดุกอสรางออกจากบริเวณ 
พื้นที่โครงการไปกําจัดใหเรียบรอย 
 
  5)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 
      (1) รถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสรางจะตองไมบรรทุกนํ้าหนักเกินพกัิดที่ราชการ
กําหนด 
       (2) ไมขนสงวัสดุกอสรางในชั่วโมงเรงดวน  เพื่อปองกันความแออัดของการจราจร 
       (3) จัดระบบจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเขา – ออกโครงการ  ใหมีความ 
สะดวกและปลอดภัย  โดยติดตั้งปายสัญญาณหรือจัดใหมีพนักงานอํานวยความสะดวก 
  

6)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 
       (1) วางกฎเกณฑและขอปฏิบัติแกคนงานเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  พรอม
ท้ังกํากับดูแลความประพฤติของคนงาน 
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       (2)  พิจารณาคัดเลือกคนงานในทองถิ่นเขามาทํางานเปนลําดับแรก 
       (3)  มีมาตรการกํากับดูแลมิใหคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ 
       (4)  ใหนําขอคิดเห็นจากการสํารวจทัศนคติมากําหนดเปนมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหากมีการรองเรียนขณะดําเนินการกอสรางจะตองดําเนินการแกไขโดยทันที 
 
  7)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการสาธารณสุข 
       (1)  จัดเตรียมและกํากับดูแลดานการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมของคนงาน
ใหอยูในสภาพที่ดี  เชน  จัดหาน้ําสะอาดใหแกคนงานกอสรางสําหรับอุปโภคบริโภค  จัดหาถังรองรับ
ขยะที่ถูกสุขลักษณะ เปนตน 
       (2)  กําหนดใหมีหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ
จากการทํางาน  และจัดใหมีรถฉุกเฉินที่พรอมใหบริการนําสงโรงพยาบาลไดตลอด 24 ชั่งโมง 
       (3) กําหนดใหมีระบบขอมูลดานสุขภาพของคนงานเพือ่ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดตอ 
   

8)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
       ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการกอสรางรวมทั้ง 
จัดใหมีที่พักคนงานที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ และเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
อยางเครงครัด  
   

9)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
       กํากับดูแลการกอสรางโครงการใหเปนไปตามรูปแบบลักษณะอาคารและแบบ 
ภูมิสถาปตยท่ีออกแบบไว และดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่กอสรางและจัดการเศษวัสดุจากการ
กอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
 

2.2.3 มาตรการระยะดําเนินการ 
1) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
     (1) โครงการตองจํากัดความเร็วของรถที่เขา-ออกโครงการ ใหมีความเร็วไมเกิน  

30 กิโลเมตร ตอชั่วโมง  
     (2) ดูแลรักษาตนไมและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ 
     (3) ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
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2) มาตรการปองกันและลดผลกระทบตอการชะลางพังทลายของดิน 
    ดูแลรักษาตนไม และพชืคลุมดินที่ปลกูไวในโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอโดยเฉพาะ 

บริเวณรอบบอหนวงน้ําที่มีลักษณะเปนบอเปด 
 

3) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการใชนํ้า 
     (1) จัดใหมีมาตรการรณรงคใหผูเขาพักอาศัยและพนักงานของโครงการใหใชน้ํา 

อยางประหยัด และ / หรือ เลือกใชสุขภัณฑประหยัดน้ํา 
(2) ตรวจสอบดูแลระบบจายน้ํา  ระบบเสนทอประปา  กอกนํ้า  และเคร่ืองสุขภัณฑ 

ตาง ๆ ของโครงการใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ เพื่อปองกันการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชนและปองกนั
การปนเปอนของน้ําประปา 
 

4) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการระบายน้ําฝนของโครงการ 
     (1) จัดใหมีบอหนวงน้ําฝนหรือพื้นที่ชะลอนํ้า เพื่อเก็บกักนํ้าฝนสวนเกินภายใน 

โครงการโดยควบคุมอัตราการระบายน้ําหลังพัฒนาโครงการใหมีคาไมเกินกวาอัตราการระบายน้ํากอนมี
โครงการ พรอมแสดงรายละเอียดการคํานวณประกอบ โดยมีวิศวกรรับรอง 

     (2) จัดใหมีการดูแลบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา เชน ตะแกรงดักขยะ และทอระบายน้ํา 
และบอหนวงน้ํา รวมทั้งเคร่ืองสูบน้ํา อุปกรณตาง ๆ ใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

     (3) กรณีบอหนวงน้ําเปนแบบเปด ตองมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
 

5) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการจัดการน้ําเสียของโครงการ  
    กรณีที่ไมอยูในเขตใหบริการบําบัดนํ้าเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 

(1) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการที่สามารถรองรับน้ําเสียจากโครงการ 
อยางเพียงพอ และระบบบําบัดตองมีประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียโดยคุณภาพน้ําทิ้งไดตามมาตรฐานที่ 
ทางการกําหนด  และมีวิศวกรรับรอง 
       (2) กรณีที่โครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียและตองระบายนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัด
แลวลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  ใหโครงการจัดใหมีบอพักนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดแลวและนําน้ําทิ้งไปใช
ประโยชนในโครงการใหมากที่สุด โดยใหมีมาตรการในการฆาเชื้อโรคดวยวิธีที่เหมาะสม กอนนําน้ําทิ้งท่ี 
ผานการบําบัดแลวกลับไปใชประโยชนภายในโครงการ รวมถึงใหมีมาตรการปองกันการสัมผัสน้ําทิ้ง
โดยตรงของผูพักอาศัยภายในโครงการ 
      (3) นํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดแลวใหระบายออกสูภายนอกโครงการโดยตรง โดยไมผาน
บอหนวงน้ําของโครงการ 
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      กรณีที่อยูในเขตใหบริการบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
    ใหโครงการนําน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเมืองหรือชุมชน โดยมีเอกสาร 

รับรองจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานเจาของระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
และท้ังสองกรณีใหโครงการดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 

     (1) กรณีโครงการบานเอื้ออาทรที่เปนอาคารชุด  โครงการจัดใหมีบอดักไขมันที่มี 
ประสิทธิภาพกอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการหรือกอนปลอยสูทอระบายนํ้าสาธารณะเพื่อเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 

(2) จัดใหมีการสูบตะกอนออกจากบอเกรอะของโครงการไปกําจัดอยางสมํ่าเสมอ 
ตามปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น 

(3) จัดใหมีการกําจัดกากไขมันออกจากบอดักไขมันอยางสมํ่าเสมอและนําไปกําจัด 
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะและถูกตองตามหลักวิชาการ 
  

6) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการจัดการขยะมูลฝอย 
(1) จัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันกลิ่นและแมลง 

รบกวน  โดยมีขนาดที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยของโครงการไดไมนอยกวา 3 วัน และมีรายละเอียด
การจัดเก็บขยะมูลฝอย  การขนถาย  และการกําจัดขยะมูลฝอยของโครงการที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

(2) ใหมีการทําความสะอาดที่พักขยะมูลฝอยเปยก อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง  
โดยนํ้าเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดที่พักขยะมูลฝอยใหระบายสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ 
กรณีท่ีโครงการอยูในเขตบริการบําบัดน้ําเสียเมืองหรือชุมชนใหระบายลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะที่
รวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียเมืองหรือชุมชน 
       (3) ใหมีมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในโครงการ เชน การอบรมหรือ
ประชาสัมพันธใหโครงการมีการคัดแยกขยะมูลฝอย  การจัดตั้งธนาคารขยะ เปนตน 
   

7) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 
     (1) จัดใหมีที่จอดรถอยางเพียงพออยางนอยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517)   

ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช พ.ศ.2497 
     (2) ติดตั้งปายชื่อโครงการและปายทางเขา-ออกโครงการพรอมไฟฟาสองสวาง ให 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืน 
     (3) จัดใหมีเจาหนาที่คอยจัดการจราจรบริเวณทางเขา-ออกทุกแหง  และจัดระเบียบ 

การจอดรถเพื่อใหการเขา-ออกเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและเปนระเบียบไมกีดขวางการจราจร 
       (4)  จัดใหมีการประสานหรืออํานวยความสะดวกใหมีบริการขนสงมวลชนสาธารณะ
สําหรับผูพักอาศัยภายในโครงการอยางเพียงพอ รวมทั้งจัดใหมีสะพานลอยสําหรับคนขาม   
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8) มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอัคคีภัย 
     (1) จัดใหมีระบบปองกันเพลิงไหม  บันไดและชองทางหนีไฟ  อุปกรณดับเพลิง ให 

เปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเปนอยางนอย และตรวจสอบอุปกรณ
ปองกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการเปนประจําทุก 1 ป  

     (2) กรณีอาคารชุดจัดใหมีจุดรวมพลทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการโดยมี 
พื้นที่จุดรวมพลที่เปนสัดสวน 0.25 ตารางเมตร ตอคน 

     (3) กรณีอาคารชดุใหจัดทําแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหมซ่ึงแสดงรายละเอียด 
วิธีการเขาดับเพลิงและการอพยพผูอาศัยในอาคารไปยังจุดรวมคนที่ปลอดภัยและจัดใหมีการติดตั้งแบบ
แปลนแผนผังตําแหนงท่ีติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ และปายบอกตําแหนงท่ีชัดเจนในแตละชั้นของ
อาคาร 
       (4) กําหนดใหมีแผนและจัดซอมอพยพหนีไฟภายในโครงการเปนประจําทุก 1 ป  
 

9) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
    - ใหแสดงรายละเอียดวิธีการดูแลรักษาตนไมและพื้นที่สีเขียวใหสวยงามเปนระเบียบ 

เรียบรอยอยูเสมอ 
 

2.2.4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
1) กรณีที่โครงการมิไดใชน้ําประปา ใหทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําใชของโครงการ โดย 

ดัชนีที่ทําการตรวจ ความขุน pH,Total Solids, Settleable Solids, Total Dissolved solids, Total 
Hardness, Free Chlorine และ Fecal Coliform Bacteria  

2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียและน้ําทิ้งเฉพาะกรณีท่ีโครงการมิไดอยู 
ในเขตบริการบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 

     (1) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้ากอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีดัชนีที่ทําการ 
ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria อยางนอยเดือนละครั้ง
ท้ังนี้ หากโครงการมีระบบบําบัดน้ําเสียแยกแตละอาคาร ใหตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและออกจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียแบบสุม   

     (2) ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียแลว โดยดัชนีที่ทําการ 
ตรวจวัดคอื pH, BOD, TKN,  Oil and Grease, ไนเตรด และ Fecal Coliform Bacteria อยางนอย
เดือนละคร้ัง และในการเกบ็ตวัอยางคุณภาพนํ้าหลังออกจากระบบบําบัดนํ้าเสียใหเก็บตวัอยางที่บอพัก
สุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ 

3) กรณีที่โครงการมีสระวายน้ํา ใหทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําของสระวายน้ําโดยดัชนีท่ี 
ทําการตรวจวัด คือ pH คาคลอรีนตกคางและ Fecal Coliform Bacteria อยางนอยเดือนละครั้ง 
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4) ในระยะกอสรางและเปดดําเนินโครงการ ใหดําเนินการสํารวจขอมูลดานสุขภาพและ 
สังคมของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการและเปรียบเทียบกับขอมูลกอนดําเนินโครงการ 

5) จัดทํารายงานเสนอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดังนี้ 
 

     (1)  สวนหนาของรายงาน 
(1.1) ปกหนาประกอบดวย 

          - ชื่อโครงการ 
          - เจาของโครงการและสถานที่อยูท่ีติดตอได   
          - สถานที่ตั้งโครงการ  
          - บริษัทที่ปรึกษาผูจัดทํารายงาน (ถามี) 

(1.2) หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน ฯ บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานตามแบบที่ 1 
   

     (2) บทนํา 
   (2.1) รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบที่ 2 
           - ที่ต้ัง  แผนที่ตั้งและภาพประกอบ 
           - การดําเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ 
           - การใชพื้นท่ี เสนอภาพแสดงลักษณะการใชที่ดินภายในเขตพื้นท่ีโครงการ 
   (2.2) ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 
   (2.3) แผนการดําเนินการตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม   
 

(3)  ผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
      จัดทําตารางเปรียบเทียบมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่

กําหนด และการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตามจริง   แสดงพรอม
ภาพถายมาตรการปองกันและลดผลกระทบที่เปนรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกขอของมาตรการ 
และจัดทําการบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําตามแบบที่ 3 
 

    (4) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
  (4.1) แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม  เชน คุณภาพน้ํา  เปนตน  ตอง 

แสดงโดยใชแผนที่ประกอบ พรอมท้ังแสดงพารามิเตอรในการตรวจวัด  และมาตรฐานเปรียบเทียบ 
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  (4.2) ใหเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมกับมาตรฐานคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผานมาและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ประเมินได 
โดยแสดงในรูปกราฟ  ตารางหรือลักษณะอื่น ๆ ท่ีสามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไดอยางชัดเจน  รวมทั้งวิจารณผลและใหขอเสนอแนะ 

       (4.3) ตองมีภาพถายแสดงขณะทําการเก็บตัวอยาง ภาพถายเครื่องมือขณะตรวจวัด  
(ภาคสนาม) พรอมแสดง วันที่ และเวลาในภาพถายอยางชัดเจน  โดยการถายภาพจะตองแสดงใหเห็น
วาเปนการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กําหนดไว 

 
(5)  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและลด 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในการติดตามตรวจสอบ 
 

(6) ภาคผนวก 
    ประกอบดวยแหลงท่ีมาของเอกสารอางอิงตาง ๆ  สําเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน 

หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน    แผนภาพหรือภาพถายอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยาง  เพื่อ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมและขอมูลประกอบอื่น ๆ  เปนตน 
 
การเสนอรายงาน 

 หนวยงานที่จัดสง  :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทําขึ้น จะตองสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณา ดังนี้ 

1. สํานักงานนโยบายและแผน  จํานวน 1 ฉบับ พรอม CD-ROM 1 ชุด 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1 ฉบับ พรอม CD-ROM 1 ชุด 
      และส่ิงแวดลอมจังหวัด 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 1 ฉบับ พรอม CD-ROM 1 ชุด 

 
หมายเหตุ  :  กรณีโครงการตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหสงสํานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสํานักงานเขตในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

 ระยะเวลาที่จัดสง  :  สง 2 ครั้ง ตอป  คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตาม
ตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน)  และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบ
ของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปกอน) 
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หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปองกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการบานเอือ้อาทร ของการเคหะแหงชาต ิ

 
 

วันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
 
 

หนังสือรับรองฉบับน้ี ขอรับรองวา ...................................................................... เปน
ผูจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอม  โครงการ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ของ ................................................  ประจําเดือน................................. โดยมีคณะผูจัดทํารายงาน 
ดังตอไปน้ี 
 
            ผูจัดทํารายงาน                                  ลายมือชื่อ                                      ตําแหนง   
...............................................        .............................................        ........................................... 
...............................................        .............................................        ........................................... 
...............................................        .............................................        ........................................... 
...............................................        .............................................        ........................................... 
 
   
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                ...................................................... 
                                                                       ตําแหนง ...................................... 
                                                                       (ประทับตรา)  
  
 
 
 
 
 
 

แบบที ่1 
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แบบที ่2 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการบานเอือ้อาทร ของการเคหะแหงชาต ิ

 
1. ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................... 
2. สถานทีต่ั้ง ................................................................................................................................... 
3. ชื่อเจาของโครงการ ............................................................................................................ 
4. จัดทําโดย ............................................................................................................................. 
5. รายละเอียดโครงการ 

5.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ ........................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  5.2  พื้นที่โครงการ ........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 

5.3  กิจกรรมในโครงการ 
• การบําบัดนํ้าเสีย  .………………………………………………………..…………… 

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

• การระบายน้ํา ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………   
………………………………………………………………………………………………..………… 

• การจัดการขยะมูลฝอย ……..…………..……………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………..…………   
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ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการ .......................................................................................................... 

 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

มาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
1 ... 
2. ... 
3. ... 
 
 
 
 

  

 
ตารางที่ 2  แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 
ชื่อโครงการ           
ตั้งอยูที่            
คร้ังที่  ประจําป พ.ศ.   วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   
สถานที่เก็บตัวอยาง          

 
พารามิเตอรท่ีตรวจวัด ตําแหนงตรวจวัด 

   
 
 

   

มาตรฐาน*    
 
หมายเหตุ  :  * ใหใชมาตรฐานที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกําหนด และมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย 
                     ทุกฉบับ  
 
 
 

แบบที ่3 
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หนังสือแสดงความยนิยอมปฏิบตัิตามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา 46 วรรคสาม 
แหงพระราชบญัญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 

เขียนที…่…………………………………. 
วันที…่….เดือน…….....………..พ.ศ….. 

 

ขาพเจา..............................................................................ตําแหนง....................................... 
สํานักงานตั้งอยูท่ี…….......……แขวง/ตําบล…….........……………..เขต/อําเภอ………………...............
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด…….................... เปนเจาของโครงการประเภท.............................................. 
ขนาด..............................ตัง้อยูท่ี........................................................... (พรอมแสดงแผนผังโครงการ)  
กําหนดเริ่มกอสรางโครงการ..........................................  กําหนดแลวเสรจ็........................................... 

 

  ขอทําหนังสอืแสดงความยนิยอมปฏิบัตติามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา 46 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 ตามขอกําหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกจิการ
และหลักเกณฑ วิธีการที่โครงการหรือกิจการสามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดทาํรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม   ลงวันที…่...... เดือน……………….... พ.ศ…...... ทุกประการ และจะไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจการรวมทั้งมาตรการที่กําหนดภายหลังการยินยอมปฏิบัติตาม
มาตรา   46  วรรคสาม 
 
 

ลงชื่อ……………..........…………...…..ผูขอรบัความยินยอม 
     (                                         ) 
  ตําแหนง................................................ 
     (ประทับตราหนวยงานเจาของโครงการ) 
 
 
  ลงชือ่............................................... ผูใหความยินยอม 
      (        ) 

         เลขาธิการ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  วันที่............................................ 
       (ประทับตราสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 

แบบสผ. 4 


