
 หน้า   ๑๑ 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทาง 

ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในทอ้งที่อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะก่ัวป่า  อําเภอทา้ยเหมือง  อําเภอทับปุด 

อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะก่ัวทุ่ง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการข้อ  ๑๐  ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะก่ัวป่า  
อําเภอท้ายเหมือง  อําเภอทับปุด  อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะก่ัวทุ่ง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการ
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในเขตพื้นที่ 
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ในท้องที่อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะก่ัวป่า  อําเภอท้ายเหมือง  อําเภอทับปุด  อําเภอเมืองพังงา  
อําเภอตะก่ัวทุ่ง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และข้ันตอนการเสนอรายงาน  ให้เป็นไปตามเอกสาร 
ท้ายประกาศ  ๑ 

๒. กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง  เปลี่ยนการใช้อาคาร  หรือขยายโครงการ
หรือกิจการ  จนทําให้ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามที่กําหนดไว้
ในเอกสารท้ายประกาศ  ๑  ต้องจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  หรือรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี 

๓. แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ  ๒  และให้เป็นไปตามแนวทางเฉพาะโครงการ
หรือกิจการ  ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด   

๔. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องจัดทําโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๕. การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ให้เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ 
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๖. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน   
ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ให้เสนอรายงานในข้ันก่อนขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

๗. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี  ให้เสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ  หรือขออนุมัติงบประมาณ  หรือก่อน
ดําเนินการก่อสร้าง  แล้วแต่กรณี 

๘. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงาน
ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑   

๙. โครงการ  หรือกิจการ  ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑  ที่เป็นโครงการหรือกิจการ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามคําสั่งคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ   

๑๐. โครงการ  หรือกิจการ  ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑  ที่เป็นโครงการหรือกิจการ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติ
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เร่ือง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดา้นต่าง ๆ   

๑๑. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



เอกสารท้ายประกาศ ๑  
           การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 
ลําดับที ่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 

๑ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือ
สถานที่พักตากอากาศ ที่มีจํานวนห้องพัก
ต้ังแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมี พ้ืนที่
ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันต้ังแต่ 
๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตาราง
เมตร 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้
วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับใบอนุญาต 
ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น    

๒ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุดที่มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ 
๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้องหรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของ
ทุกอาคารดังกล่าวรวมกันต้ังแต่ ๑ ,๕๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้
วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับใบอนุญาต
ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

๓ กิจการที่ นําบ้านพักอาศัย  หรือห้องแถว 
ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่อยู่ในที่ ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริการเป็นสถานที่
พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม และที่มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๓๐ ห้อง
ขึ้นไป 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาตให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 

๔ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ม ีเตียง
สําหรับผู ้ป ่วยไว ้ค ้างค ืนตั ้งแต่ ๑๐  เต ียง 
ถึง ๕๙ เตียง 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้
วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับใบอนุญาต
ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

๕ การจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือ
ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงที่ดินต้ังแต่ 
๑๐๐ แปลง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ แปลง หรือมีเน้ือที่
ต้ังแต่ ๑๙ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

 

 

 

 

 



-๒- 
 

 

 

ลําดับที ่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๖ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชน หรือ

สถานที่ที่ใช้ในการกําจัดมูลฝอย เว้นแต่โรงงาน
ปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

๗ ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือ
ขนาดต้ังแต่ ๑๐ ตันกรอส แต่ไม่ถึง ๕๐๐ 
ตันกรอส  หรือมีความยาวหน้าท่า ต้ังแ ต่ 
๒๐ เมตร แต่ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
รวมของท่าเทียบเรือต้ังแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร 
แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้ เสนอในขั้นก่อนขออนุมั ติหรือขออนุญาต
โครงการ 

๘ ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาที่รองรับเรือได้ต้ังแต่ 
๕ ลํา แต่ไม่ถึง ๕๐ ลําหรือพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้เสนอในขั้นก่อนขออนุมัติหรือขออนุญาต
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
 

 

 
การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ลําดับที ่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 

๑ โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง
ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  

ให้เสนอตามรายละเอียดของแต่ละโครงการหรือ
กิจการที่ปรากฏในเอกสารท้ายประกาศ ๓ ของ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒ โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกําหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ให้เสนอตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

  



 
 

เอกสารท้ายประกาศ ๒  
แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 
๑.  สาระสําคัญ 

๑.๑  บทนํา : กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการโครงการ
วัตถุประสงค์การจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 

  ๑.๒  ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการในมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 

๑.๓  ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีดําเนินการโครงการ : พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการ 
ตัดสินใจเลอืกแนวทางที่เสนอ   

๑.๔  รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมที่ชัดเจน ได้แก่ ประเภท
ขนาดท่ีตั้ง ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางที่เสนอรายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ 
โดยแสดงทิศและมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 

๑.๕  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดท่ีฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมแสดงแผนที่ 
สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบโครงการ  ตลอดจนบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นระยะยาว 

๑.๖  ผลกระทบหลักที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ : ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น โดย
ให้ความสําคัญในการประเมินผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากโครงการท่ีเป็นผลกระทบโดยตรง และ
ผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ตาม ๑.๕ 

๑.๗  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดใน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้
เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย 

๑.๘  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงของการ
ติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย  
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๑.๙  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ดังกล่าว ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม              
ทางสังคมในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
 
๒.  เอกสารหลักฐานท่ีต้องนําเสนอ  

๒.๑  รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบือ้งตน้ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ 
๒.๒  ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบื้องต้น ตามแบบ สผ. ๗ 
๒.๓  หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน และบัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบ้ืองต้น ตามแบบ สผ. ๘ 
๒.๔  บัญชีรายชื่อผู้จดัทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองต้นตามแบบ สผ. ๙ 
๒.๕  สําเนาใบอนุญาตเป็นผูม้ีสิทธิจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สผ. ๗ 
 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 
ชื่อโครงการ............................................................................................................................................................... 
 
ที่ตั้งโครงการ.............................................................................................................................................................. 
 
ชื่อเจ้าของโครงการ................................................................................................................................................... 
 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ................................................................................................................................................. 
 
การมอบอํานาจ 
   (     ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้...........................................................................  
           เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
 
   (      ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอํานาจแต่อย่างใด 
 
 
          จัดทําโดย 
 
 
                   ..................................................................................... 
        (ผู้จัดทํารายงานฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สผ. ๘ 
 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 
 

                            วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ. .... 
 
                    หนังสอืฉบับน้ีขอรับรองว่า.....................................................................เป็นผู้จัดทํารายงาน 
 
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบือ้งตน้โครงการ.................................................................................................................... 
 
ให้แก่..............................................เพ่ือ................................................ตามคําขอเลขที่............................................. 
 
โดยมีคณะผู้ชํานาญการและเจ้าหน้าที่ผู้รบผดิชอบในการจดัทํารายงาน ดงัต่อไปนี ้
 
 
   

               ผู้ชํานาญการ       ลายมือชื่อ 
       ............................................       .......................................... 
 
                  เจ้าหน้าที่                ลายมือชื่อ 
        .........................................       ..........................................                    
        .........................................       .......................................... 

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

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

     ตําแหน่ง  ....................................... 
(ประทับตรานติิบุคล) 

 
 
 
 
 



 
 

แบบ สผ. ๙ 
 

บัญชีรายชื่อผูจั้ดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 

ชื่อ ด้าน/หัวหน้าที่ทําการศกึษา สัดสว่นผลงานคิดเป็น%ของงาน
การศกึษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

๑. สาระสําคัญ 
๑.๑  รายงานฉบับย่อ ตอ้งประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังน้ี 
        ๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พร้อมกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

         ๑.๑.๒  ที่ตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนท่ีตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ตามมาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่
เหมาะสม 

         ๑.๑.๓  ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณา
ในการตัดสินใจแนวทางท่ีเสนอ 

         ๑.๑.๔  รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ พร้อมด้วยมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ. ๑  

๑.๒  รายงานหลัก ตอ้งประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังน้ี  
       ๑.๒.๑  บทนํา : กล่าวถึงท่ีมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการ 

โครงการ วัตถปุระสงค์การจดัทํารายงานฯ  ขอบเขตการศกึษาและวิธีการศึกษา 
       ๑.๒.๒  ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ  รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบ 

ทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม 
          ๑.๒.๓  รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมท่ีชัดเจน ได้แก่  

ประเภท ขนาดที่ตั้งโครงการ  วิธีการดําเนินการโครงการ รายละเอียดกระบวนการหรือกิจกรรมประกอบของ
โครงการ เป็นต้น ตลอดจนแผนผังการใช้ท่ีดินของโครงการ โดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม 

       ๑.๒.๔  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดท่ีฟ้ืนฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่า คุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมแสดงแผนที่ สภาพ 
แวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบโครงการ  ตลอดจนบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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       ๑.๒.๕  การประเมินทางเลือกในการดําเนินการและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากโครงการ   

       (๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯจะต้องเสนอทางเลือก ซึ่งอาจ
เป็นทั้งทางเลือกที่ตั้งโครงการหรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจําเป็นในการมีโครงการหรือไม่มีโครงการอย่างไร  มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ พร้อม
แสดงเหตุผลและความจําเป็นประกอบ 

     (๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ตาม 
๑.๒.๔  พร้อมทั้งแยกประเภททรัพยากรเป็นชนิดที่สามารถฟ้ืนฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รวมทั้งให้ประเมินผลกระทบ   
ที่อาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน 

       ๑.๒.๖  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียด 
ในการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนตาม ๑.๒.๕ และในกรณทีี่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ให้เสนอแผนการชดเชย ความเสียหายดังกล่าวด้วย 

       ๑.๒.๗  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เสนอมาตรการและแผนการ
ดําเนินการในการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วน
หน่ึงของการติดตาม และประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย  

       ๑.๒.๘  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว  

 
ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม และ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๓ - 
 
 

๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องนําเสนอ  
๒.๑  รายงานหลัก จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ 
๒.๒  รายงานย่อ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ 
๒.๓  ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๒  
๒.๔  หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๓  
๒.๕  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
๒.๖  บัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๕ 
๒.๗  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สผ. ๑ 
 

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีสําคัญ 
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่สําคัญ 

มาตรการป้องกันและ 
แกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม  
ทางกายภาพ 
 
 

   

ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม   
ทางชีวภาพ 
 
 

   

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 
 
 

   

คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สผ. ๒ 
 
 

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................................ 
 
ที่ตั้งโครงการ.............................................................................................................................................................. 
 
ชื่อเจ้าของโครงการ.................................................................................................................................................... 
 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ................................................................................................................................................. 
 
การมอบอํานาจ 
   (     ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้...........................................................................  
           เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
 
   (      ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอํานาจแต่อย่างใด 
 
 
        จัดทําโดย 
 
 
        ......................................................................................... 
       (ชื่อนิติบุคคลที่จัดทํารายงาน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สผ. ๓ 
 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

                                วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .... 
 
 หนังสือฉบับน้ีขอรับรองว่า.......................................................................เป็นผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ 
 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ................................................................................................................................ 
 
ให้แก่................................................เพ่ือ................................................ตามคําขอเลขที่..........................................  
 
โดยมีคณะผู้ชํานาญการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ดังต่อไปน้ี 
   

    ผู้ชํานาญการ              ลายมือชื่อ 
.............................      ................................. 

 
     เจ้าหน้าที่              ลายมือชื่อ 
..............................      ................................. 
..............................      ................................. 
..............................      ................................. 

 
     .................................................... 
    (...................................................) 
   ตําแหน่ง .................................................... 
              (ประทับตรานิติบุคล)    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สผ. ๕ 
 

บัญชีรายชื่อผูจั้ดทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ชื่อ ด้าน/หัวข้อท่ีทําการศึกษา สัดสว่นผลงานคิดเป็น%ของงาน 
ศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สผ. ๖ 
 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

เหตุผลในการเสนอรายงานฯ 
( ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประเภทโครงการ  ..................................................................................................................................................... 

( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานฯ เน่ืองจากมติคณะรฐัมนตรี เร่ือง ............................................................ 
เมื่อวันที่ ................................... (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง) 
 ( ) จัดทํารายงานฯ ตามความตอ้งการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 ( ) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. 
 

วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทํารายงานฯ    
............................................................................................................ 

 

การขออนญุาตโครงการ  
 (  ) รายงานฯ น้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุญาตจาก .......................................................................... 
(ระบุชือ่หน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ .................................................................................................... 
มาตรา/ประเภทที่ / ข้อ / ลําดับที่.............................................................................................................................. 
 (  ) รายงานฯ จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมตัิจากคณะรัฐมนตร ี
 (  ) โครงการนีไ้ม่ตอ้งย่ืนขอรบัใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ตอ้งขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 (  ) อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................   
 

สถานภาพโครงการ (ระบุไดม้ากกว่า ๑ ขอ้) 
 (  ) ก่อนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 (  ) กําลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 (  ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง 
 (  ) เร่ิมก่อสร้างโครงการแล้ว (แนบภาพถ่ายพร้อมระบุวันที่) 
 (  ) ทดลองเดนิเครื่องแล้ว 
 (  ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว 
 

สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวันที่ .................................................................... 


