
 หนา   ๕ 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ในทองที่อําเภอคุระบุรี   
อําเภอตะกั่วปา  อําเภอทายเหมือง  อําเภอทับปุด  อําเภอเมืองพังงา   

อําเภอตะกั่วทุง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการขอ  ๕  ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในทองที่
อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะกั่วปา  อําเภอทายเหมือง  อําเภอทับปุด  อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะกั่วทุง  และ 
อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และ
แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ในทองที่อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะกั่วปา  อําเภอทายเหมือง  อําเภอทับปุด  
อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะกั่วทุง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหการดําเนินโครงการ  หรือกิจการตามประเภทและขนาดของโครงการ  หรือกิจการของ
สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง  กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในทองที่อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะกั่วปา  อําเภอทายเหมือง  
อําเภอทับปุด  อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะกั่วทุง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ตองจัดทําและเสนอ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนใหเปนไปตามทาย
ประกาศ  ๑ 

  ๑.๒ การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามทาย
ประกาศ  ๒ 
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  ๑.๓ กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง  เปลี่ยนการใชอาคาร  หรือขยาย
โครงการหรือกิจการ  จะตองจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวแตกรณี  ตาม  ๑.๑  และ  ๑.๒ 

ขอ ๒ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหจัดทําโดยบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม   

ขอ ๓ แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  ใหเปนไปตามทายประกาศ  ๓  
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามทายประกาศ  ๔  และ 
ใหเปนไปตามแนวทางเฉพาะโครงการหรือกิจการตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกําหนด 

ขอ ๔ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  ใหเสนอรายงานตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ
เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น  ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ทายประกาศ ๑  
การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

ลําดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

โรงแรมหรือสถานที่พกัตากอากาศที่มีจํานวนหองพกัตั้งแต ๑๐ 
หองถึง ๗๙ หอง * 
( * ทั้งนี้ตองมีระยะหางจากชายฝงทะเลตั้งแต 50 เมตร ข้ึนไป ) 
 
 
 
 
 
 
 อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มี
จํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หองถึง ๗๙ หอง * 
( * ทั้งนี้ตองมีระยะหางจากชายฝงทะเลตั้งแต 50 เมตร ข้ึนไป ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการทีน่ําบานพกัอาศัยที่อยูในที่ดนิแปลงเดียวกันหรือ
ติดตอกนัไปใชประโยชนเพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราว 
สําหรับบุคคลอืน่ใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมี
คาตอบแทน  ในลกัษณะที่ไมเขาขายโรงแรม และมีจาํนวน
หองพักรวมทั้งหมดตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง 
 

๑ .  ให เสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาต
กอสราง  ขยาย  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร     กรณีใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยไมย่ืน
ขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอนแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ข้ันกอนขอเปดดําเนิน
กิจการ และกอนขอเปดดําเนินกิจการสวนขยาย
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
    
     ๒. ๑  กรณีโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  
     ๒.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอรายงานใน
ข้ันดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ   
     ๒ .๑ .๒  กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอ
รายงานตามขอ ๒.๒ 
      ๒.๒  กรณีโครงการของเอกชน  ใหเสนอ
รายงานในขั้นกอนขออนุญาตกอสราง ขยาย 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร      กรณีใชวิธี
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ให
เสนอรายงานในขั้นกอนแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น  และในขั้นกอนขออนุญาตประกอบ
กิจการตามกฎหมายวาดวยหอพัก หรือกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขหรือหากเปนอาคารชุดให
เสนอในขั้นกอนขอจดทะเบียนอาคารชุดตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุด      
 
  ๓ .ให เสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาต
กอสราง  ขยาย  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร กรณีใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยไม ย่ืน
ขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอนแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

   
 



ทายประกาศ ๑ (ตอ)  
การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

ลําดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 

สถานพยาบาลที่มจีํานวนเตียงสําหรับผูปวยคางคืนตั้งแต ๑๐ 
เตียงถึง ๒๙ เตียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดสรรที่ดนิเพื่อเปนทีอ่ยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชยทีม่ีจํานวนที่ดนิแปลงยอยตั้งแต ๑๐ แปลง ถึง ๙๙ 
แปลง หรือมีเนื้อที่ต่ํากวา ๑๙ ไรลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีความสามารถใน
การบําบัดน้าํเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือ
สถานทีท่ี่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มปีริมาณในการจํากัดไมเกิน 
๕๐ ตันตอวนั  แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
เฉพาะสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่มใชแลวตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน 
 

 ๔.๑   กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ   
    ๔.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอรายงานในขั้น
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
    ๔.๑.๒  กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงาน
ในขั้นตอนตามขอ ๔.๒  
 ๔.๒   กรณีโครงการของเอกชน   ใหเสนอรายงาน
ในขั้นกอนขออนุญาตกอสราง ขยาย ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร     กรณีใชวิธีแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาตใหเสนอรายงาน
ในขั้นกอนแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และขั้นกอน
ขออนุญาตจัดตั้งตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  
๕.๑ กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
   ๕.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้น
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
    ๕.๑.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้น
กอนขออนุมัติงบประมาณหรอืกอนดําเนินการ
กอสราง 
๕.๒  กรณีโครงการของเอกชน ใหเสนอรายงานใน
ข้ันกอนขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดนิ 

 
๖.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในขั้นกอนขอ
อนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และข้ันขอขยาย 
๖.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในขั้นกอนขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใชสถานที่ 
และขั้นขยาย 

 
 



ทายประกาศ ๑ (ตอ)  
การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

ลําดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
 
๗ 
 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 

 
ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรบัเรือขนาดตั้งแต ๑๐๐   
ตันกรอส แตไมถงึ ๕๐๐ ตันกรอส 
 
 
 
 
 
ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตั้งแต ๒ ชองทางจราจรขึ้นไป 
ที่กอสรางบนพืน้ดินที่มีความลาดชนัเกินรอยละ  ๒๕  และมี
ความยาวตอเนือ่งกันตั้งแต ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร 

 
๗.๑ กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในขั้นกอน   
ขออนุญาตกอสราง 
๗.๒ กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในขั้นกอนขอ
อนุมัติตอคณะรัฐมนตรี 
 
๘.๑.  กรณีโครงการของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุมัติ
งบประมาณหรือกอนดําเนินการกอสราง   
๘.๒ กรณีโครงการของเอกชน ใหเสนอรายงานใน
ข้ันกอนขออนุญาตกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ทายประกาศ  ๒ 

การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ลําดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

กิจการทีน่ําบานพกัอาศัยที่อยูในที่ดนิแปลงเดียวกันหรือ
ติดตอกนัไปใชประโยชนเพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราว 
สําหรับบุคคลอืน่ใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมี
คาตอบแทน  ในลกัษณะที่ไมเขาขายโรงแรม และมีจาํนวน
หองพักรวมทั้งหมดเกินกวา ๗๙ หอง 
 
สถานพยาบาล ที่มีจํานวนเตียงผูปวยไวคางคืนเกินกวา ๒๙ 
เตียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชยที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยเกินกวา ๙๙  แปลง หรือมี
เนื้อที่เกินกวา  ๑๙ ไร 
 

๑. ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาตกอสราง  
ขยาย  ดัดแปลง    กรณีใชวิธีแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
โดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานใน
ข้ันกอนแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   
 
๒.๑  กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
        ๒.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานใน
ข้ันดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
        ๒.๑.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอ
รายงานตามขอ ๒.๒ 
๒.๒  กรณีโครงการเอกชน ใหเสนอรายงานใน
ข้ันกอนขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ดดัแปลง หรือ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร     กรณีใชวิธีแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารโดยไม ย่ืนขอรับใบอนุญาตให เสนอ
รายงานในขั้นกอนการแจงตอ เจ าพนักงาน
ทองถิ่น  และขั้นกอนขออนุญาตจัดตั้ งตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 
 ๓.๑ กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
    ๓.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานใน
ข้ันดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
    ๓.๑.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองขอรับ 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอรายงาน
ในขั้นกอนขออนมุัติงบประมาณหรือกอน 
ดําเนินการกอสราง 
๓.๒  กรณีโครงการที่ไมอยูในขอ ๓.๑ ใหเสนอ
รายงานในขั้นกอนขออนุญาตจดัสรรที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
 

 
 



ทายประกาศ ๒ (ตอ) 
การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 

 
๖ 
 
 
 
 
 
๗ 
 

 
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีความสามารถใน
การบําบัดน้ําเสียไดเกิน ๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือ
สถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน 
๕๐ ตันตอวัน  แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน 
  
 
ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๕๐๐  
ตันกรอสขึ้นไป 
 
 
 
 
 
ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตั้งแต ๒ ชองทางจราจรขึ้นไป 
ที่กอสรางบนพื้นดินที่มีความลาดชันเกินรอยละ ๒๕  และมี
ความยาวตอเนื่องกันตั้งแต  ๑,๕๐๐ เมตรขึ้นไป 
 
 
 
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศหรืออาคารอยูอาศัยรวม  
ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลนอยกวา ๕๐ เมตร 

 
๔.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในขั้นกอน
ขออนุมตัิตอคณะรัฐมนตรี และข้ันขอขยาย 
๔.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรบั
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในขั้น
กอนขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ
ใชสถานที่ และข้ันขยาย 
 
๕. ๑ กรณีโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในขั้นกอน
ขออนุญาตกอสราง 
 ๕.๒ กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในขั้นกอน
ขออนุมตัิตอคณะรัฐมนตรี  
 
๖.๑.  กรณีโครงการของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขอ
อนุมัติงบประมาณหรือกอนดําเนนิการกอสราง   
๖.๒ กรณีโครงการของเอกชน ใหเสนอรายงาน
ในขั้นกอนขออนญุาตกอสราง 
 
๗.๑  กรณีโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ 
    ให เสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาต
กอสราง  ขยาย  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร      กรณีใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยไมย่ืน
ขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอน
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ข้ันกอนขอเปด
ดําเนินกิจการ และกอนขอเปดดําเนินกิจการสวน
ขยายตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 

 
 
 
 



ทายประกาศ ๒ (ตอ) 

การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๗.๒  กรณอีาคารอยูอาศัยรวม 
 ๗.๒.๑  กรณี โคร งก า รของส วนร าชก าร 
รัฐวิสาหกิจ  
    - กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้น 
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ     
  - กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานใน
ข้ันตอนตามขอ ๗.๒.๒ 
 ๗.๒.๒  กรณีโครงการของเอกชน  ใหเสนอ
รายงานในขั้นกอนขออนุญาตกอสราง   ขอขยาย 
ขอดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร    กรณใีชวธีิ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารโดยไมย่ืนขอรับใบอนุญาต ให
เสนอรายงานในขั้นกอน แจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น และในขั้นกอนขออนุญาตประกอบ
กิจการตามกฎหมายวาดวยหอพัก หรือกฎหมาย 
วาดวยการสาธารณสุข หรือหากเปนอาคารชุดให
เสนอรายงานใน ข้ันกอนขอจดทะเบียนอาคารชุด
ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  
 
๘.๑ กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ใหเสนอรายงานในขั้นดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ 
๘.๒ กรณีโครงการที่ไมอยูในขอ ๘.๑ ใหเสนอ
ในขั้นกอนขออนุญาตกอสรางตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ทายประกาศ ๓ 

แนวทางการจดัทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
๑. สวนประกอบสําคัญ 

(๑) บทนํา : กลาวถึงวัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการ
โครงการ วัตถุประสงคการจดัทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 

(๒)  ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบ
ทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการในมาตราสวนที่เหมาะสม 

(๓) ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีการดาํเนนิโครงการ : พรอมเหตุผลและขอพิจารณาใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ 

(๔) รายละเอียดโครงการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมไดชัดเจน ไดแก 
ประเภท ขนาดที่ตั้ง ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดาํเนินการโครงการ พรอม
เหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ รายละเอยีดกระบวนการ 
หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใชที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศ
และมาตราสวนที่เหมาะสม 

(๕) สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจาํแนกเปนชนดิที่ฟนฟูไดและฟนฟไูมได 
รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคณุคาคุณภาพชวีติ ตลอดจนสภาพ
ปญหาปจจุบันบริเวณพืน้ที่โครงการ พรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณโครงการ 
การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนนิโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(๖) ผลกระทบหลักที่อาจเกดิขึ้นจากโครงการ : ใหประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
โดยใหความสาํคัญในการประเมินผลกระทบที่มีนัยสําคัญ  ซ่ึงอาจเกิดขึน้จากโครงการ
ที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม (๕)  

(๗) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอยีด
ในการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตาม ( ๖) และในกรณีที่ความ
เสียหายไมอาจหลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย 

(๘) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการ
ดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทางวิชาการและ
การปฏิบัต ิ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนนิ
โครงการดวย 

 



(๙ ) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไข  
       ผลกระทบดังกลาว  

 
 ๒. เอกสารและหลักฐานทีต่องนําเสนอ 

๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบบั 
๒.๒ ปกหนาและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ตามทายประกาศ ๕ 
๒.๓ หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน และบัญชีรายช่ือผูจัดทํารายงาน ตามทายประกาศ ๖ 
๒.๔ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทายประกาศ ๔ 

แนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

๑. สวนประกอบสําคัญ 
(๑) บทนํา : กลาวถึงที่มา วัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการ

โครงการ วัตถุประสงคการจดัทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
(๒)  ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบ  
        ทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ มาตราสวน  
        ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราสวนที่เหมาะสม 
(๓) รายละเอียดโครงการ : ใหมีรายละเอยีดที่สามารถแสดงภาพรวมไดชัดเจน เชน  

 ประเภท ขนาดที่ตั้งโครงการ  วิธีการดําเนนิการโครงการ รายละเอียดกระบวนการ      
 หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ  เปนตน  ตลอดจนแผนผังการใชที่ดินของ  
 โครงการโดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม 

 (๔) สภาพแวดลอมในปจจบุัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟไูดและฟนฟูไมได    
        รายละเอยีดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพ 
        ปญหาปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ พรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณ 
        โครงการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับ 
        ผลกระทบจากการดําเนนิโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  (๕) การประเมินทางเลือกในการดําเนินโครงการและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น    
         จากโครงการ :  

(๕.๑)  ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯ จะตองเสนอทางเลือก ซ่ึงอาจ 
                 เปนทั้งทางเลือกที่ตั้งโครงการ และ/หรือวิธีการดําเนินโครงการ  โดยทางเลือกที่ 
                 เสนอทุกทางเลือกจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีเหตุผลวาบรรลุเปาหมาย 
                 และความจําเปนในการมีโครงการหรือไมมีโครงการอยางไร  มีมาตรการ 
                 ปองกันและแกไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะตองระบทุางเลือกที่ 
                เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปน 
                ประกอบ 
    (๕.๒)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  : ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จาก 
                โครงการ  ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากร 

    ส่ิงแวดลอมและคุณคาตางๆตาม (๔)  พรอมทั้งแยกประเภททรัพยากรเปน 
    ชนิดที่สามารถฟนฟูไดและฟนฟไูมได รวมทั้งใหประเมินผลกระทบที่อาจ 
    เกิดขึ้นในทกุทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน  



(๖) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียด 
       ในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตาม ( ๕) และในกรณีที่ความ 
        เสียหายไมอาจหลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย 
(๗) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการ 
       ดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทางวิชาการ  
       และการปฏิบัติ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการ 
       ดําเนินโครงการดวย 
(๘) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไข 

 ผลกระทบดังกลาว  
๒. เอกสารและหลักฐานที่ตองนําเสนอ 

๒.๑ รายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ 
๒.๒ ปกหนาและปกในของรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ.๒ 
๒.๓ หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน และบัญชีรายช่ือผูจัดทํารายงาน ตามแบบ สผ. ๓ 
๒.๔ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทายประกาศ ๕ 
 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 
ช่ือโครงการ................................................................................................................................................ 
 
ที่ตั้งโครงการ............................................................................................................................................. 
 
ช่ือเจาของโครงการ.................................................................................................................................... 
 
ที่อยูเจาของโครงการ................................................................................................................................. 
 
การมอบอํานาจ 
       เจาของโครงการไดมอบอํานาจให......................................................................... 
          เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
       เจาของโครงการมิไดมอบอํานาจแตอยางใด 
 
 
 
 
       จัดทําโดย 
 
 
     ................................................................................ 
                             (ผูจัดทํารายงานฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ทายประกาศ ๖ 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 
       วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ...... 
 
 หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา.................................................................เปนผูจัดทํารายงาน 
 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโครงการ.............................................................................. ใหแก 
 

........................................................................เพื่อ.......................................................................... 
 

ตามคําขอเลขที่.................................................................................โดยคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ 
 

ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังตอไปนี้ 
 
 
  ผูชํานาญการ     ลายมือช่ือ 
 
 ...................................................   ................................................. 
 
  เจาหนาที ่     ลายมือช่ือ 
 
 ..................................................   ................................................. 
 
 ..................................................   .................................................. 
 
 ..................................................   .................................................. 

 
 

.................................................... 
(................................................) 

ตําแหนง ................................................. 
(ประทับตรานติิบุคคล) 

 



บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 

 
ช่ือ 

 
ดาน/หวัขอทีท่ําการศึกษา 

สัดสวนผลงานคิดเปน % 
ของงานศึกษาจัดทํารายงาน 

ทั้งฉบับ 
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