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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการข้อ  ๑๕   
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ในเขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

๒. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และขั้นตอนการเสนอรายงาน  ให้เป็นไปตาม
เอกสารท้ายประกาศ  ๑ 

๓. กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง  เปลี่ยนการใช้อาคาร  หรือขยายโครงการหรือกิจการ  
จนทําให้ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามที่กําหนดไว้ในเอกสาร
ท้ายประกาศ  ๑  ต้องจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี 

๔. แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ  ๒  และให้เป็นไปตามแนวทางเฉพาะโครงการ
หรือกิจการ  ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด   

๕. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตอ้งจัดทําโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๖. การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ให้เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ   



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

๗. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน   
ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ให้เสนอรายงานในข้ันก่อนขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

๘. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี  ให้เสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ  หรือขออนุมัติงบประมาณ  หรือก่อนดําเนินการ
ก่อสร้าง  แล้วแต่กรณี 

๙. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงาน
ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑   

๑๐. โครงการ  หรือกิจการ  ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑  ที่เป็นโครงการหรือกิจการตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เร่ือง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ   

๑๑. โครงการ  หรือกิจการ  ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑  ที่ เป็นโครงการหรือกิจการ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติ
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะต้องจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ   

๑๒. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



เอกสารท้ายประกาศ ๑  
           การจัดท าและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 

ล าดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือ

จ้าหน่ายไอน ้า  
ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือขั นขออนุญาตประกอบกิจการ 
แล้วแต่กรณี 

๒ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มี
จ้านวนห้องพักตั งแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมี
พื นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั งแต่ 
๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้
วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั นการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น   

  
๓ กิจการที่น้าบ้านพักอาศัยที่มีจ้านวนตั งแต่ ๓๐ ห้อง

ขึ นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่มี
จ้านวนห้องพักตั งแต่ ๓๐ ห้องขึ นไป ที่อยู่ในที่ดิน
แปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน  ไปให้บริการเป็น
สถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม 

ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ 
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่น
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานในขั นการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

๔ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงส้าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙  เตียง 

ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้
วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั นการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

๕ การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง และ
ทรายบก ที่มีความลึกจากระดับพื นดินเกิน ๓ เมตร 
หรือมีพื นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้เสนอในขั นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ 
 

๖ การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือ
ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดินที่มีจ้านวนแปลงที่ดินตั งแต่ ๓๐ แปลง 
แต่ไม่ถึง ๕๐๐ แปลง หรือมีเนื อท่ีตั งแต่ ๑.๘ ไร่  
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ 

ให้เสนอในขั นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
 



ล าดับที ่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๗ ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาด

ตั งแต่ ๑๐๐ ตันกรอส แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตันกรอส 
หรือมีความยาวหน้าท่าตั งแต่ ๒๐ เมตร แต่ไม่ถึง 
๑๐๐ เมตร หรือมีพื นที่รวมของท่าเทียบเรือตั งแต่ 
๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้เสนอในขั นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ 
 

๘ ท่าเทียบเรือส้าราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั งแต่ ๕ ล้า 
แตไ่ม่ถึง ๕๐ ล้า หรือมีพื นที่ตั งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร 
แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้เสนอในขั นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ 
 

๙ เขื่อนเก็บกักน ้าหรืออ่างเก็บน ้าที่มีปริมาตรเก็บ             
กักน ้าตั งแต่ ๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่ถึง 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

ให้เสนอในขั นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ 
 

๑๐ ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ก่อสร้าง
บนพื นที่ท่ีมีความลาดชันตั งแต่ร้อยละ ๑๕ ถึง            
ร้อยละ ๒๕ 

ให้เสนอในขั นขออนุมัติ หรือขออนุญาตก่อสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  การจัดท าและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๑ โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง  
ก้าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่ งต้ องจั ดท้ ารายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท้ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

ให้เสนอตามรายละเอียดของแต่ละโครงการหรือ
กิจการที่ปรากฏในเอกสารท้ายประกาศ ๓ 
ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท้ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒ โครงการหรือกิจการดังต่อไปนี   
  (ก) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

 
ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือขั นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

  (ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคาร
อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
อาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุด ทีอ่ยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน ๕๐ 
เมตร หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน ๕๐ 
เมตร กรณีที่เกาะนั นไม่มีชายฝั่งทะเล 

เสนอในขั นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอ
รายงานในขั นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

  (ค) กิจการที่น้าบ้านพักอาศัยที่มีจ้านวนตั งแต่ 
๘๐ หลังขึ นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้าน
แถว ที่มีจ้านวนห้องพักตั งแต่ ๘๐ ห้องขึ นไป  
ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้ 
บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ หรือ
หากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตให้เสนอรายงานในขั นการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 

  (ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียง 
ส้าหรับผู้ป่วยค้างคืนตั งแต่ ๓๐ เตียงขึ นไป 

ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอ
รายงานในขั นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



ล าดับที ่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
  (จ) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่
ก่อสร้างบนพื นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 
๒๕ หรือบนพื นที่ท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเล
ปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร 

ให้เสนอในขั นขออนุมัติ หรือขออนุญาตก่อสร้าง 
 

  (ฉ) สถานที่ที่ ใช้ในการก้าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณในการก้าจัดเกิน ๕๐ ตันต่อวัน 

ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการหรือขั นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี    

  (ช) โรงฆ่าสัตว์ ให้เสนอในขั นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ หรือขั นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

๓ โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง 
ก้าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ ส้าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้ านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ               
ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้เสนอตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางในการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 



เอกสารท้ายประกาศ ๒  
แนวทางการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 
๑.  สาระส าคัญ 

๑.๑  บทน ำ : กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำร เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์กำรจัดท ำรำยงำนฯ ขอบเขตกำรศึกษำและวิธีกำรศึกษำ 

  ๑.๒  ที่ตั้งโครงกำร : โดยมีภำพและแผนที่ตั้งโครงกำร รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทำง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกโครงกำรในมำตรำส่วนที่เหมำะสม 

๑.๓  ทำงเลือกท่ีตั้งโครงกำร และวิธีด ำเนินกำรโครงกำร : พร้อมเหตุผลและข้อพิจำรณำในกำร 
ตัดสินใจเลือกแนวทำงท่ีเสนอ   

๑.๔  รำยละเอียดโครงกำร : ให้มีรำยละเอียดที่สำมำรถแสดงภำพรวมที่ชัดเจน ได้แก่ ประเภท
ขนำดที่ตั้ง ทำงเลือกที่ตั้งโครงกำรและวิธีกำรด ำเนินกำรโครงกำร พร้อมเหตุผลและข้อพิจำรณำในกำรตัดสินใจ
เลือกแนวทำงที่เสนอรำยละเอียดกระบวนกำร หรือกิจกรรมประกอบของโครงกำร แผนผังกำรใช้ที่ดินของโครงกำร 
โดยแสดงทิศและมำตรำส่วนที่เหมำะสม 

๑.๕  สภำพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรำยละเอียดพร้อมภำพถ่ำย ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ โดยจ ำแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รำยละเอียดคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่ำคุณภำพชีวิต ตลอดจนสภำพปัญหำปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงกำร พร้อมแสดงแผนที่ 
สภำพแวดล้อมบริเวณโครงกำร กำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงกำร  ตลอดจนบริเวณที่อำจได้รับผลกระทบจำก
กำรด ำเนินโครงกำรทั้งในระยะสั้นระยะยำว 

๑.๖  ผลกระทบหลักที่อำจเกิดขึ้นจำกโครงกำร : ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดย
ให้ควำมส ำคัญในกำรประเมินผลกระทบที่มีนัยส ำคัญ ซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกโครงกำรที่เป็นผลกระทบโดยตรง และ
ผลกระทบทำงอ้อมต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่ำต่ำง ๆ ตำม ๑.๕ 

๑.๗  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรชดเชย : อธิบำยรำยละเอียด           
ในกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตำม ๑.๖ และในกรณีที่ควำมเสียหำยไม่อำจหลีกเลี่ยงได้           
ให้เสนอแผนกำรชดเชยควำมเสียหำยดังกล่ำวด้วย 

๑.๘  มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม : เสนอมำตรกำรและแผนกำรด ำเนินกำร 
ในกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมทำงวิชำกำรและกำรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ติดตำมและประเมินผลภำยหลังกำรด ำเนินโครงกำรด้วย  

๑.๙  ตำรำงสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญพร้อมด้วยมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ดังกล่ำว ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม              
ทำงสังคมในรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 
 
 



- ๒ - 
 
๒.  เอกสารหลักฐานที่ต้องน าเสนอ  

๒.๑  รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ฉบับ 
๒.๒  ปกหน้ำและปกในของรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตำมแบบ สผ. ๗ 
๒.๓  หนังสือรับรองกำรจัดท ำรำยงำน และบัญชีรำยชื่อผู้จัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น ตำมแบบ สผ. ๘ 
๒.๔  บัญชีรำยชื่อผู้จัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตำมแบบ สผ. ๙ 
๒.๕  ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๗ 
 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 
ชื่อโครงกำร................................................................. .............................................................................................. 
 

ที่ตั้งโครงกำร.................................................................................................................................... .......................... 
 

ชื่อเจ้ำของโครงกำร..................................................................................... .............................................................. 
 

ที่อยู่เจ้ำของโครงกำร................................................................ ................................................................................. 
 
กำรมอบอ ำนำจ 
   (     ) เจ้ำของโครงกำรได้มอบอ ำนำจให้...........................................................................  
           เป็นผู้ด ำเนินกำรเสนอรำยงำน ดังหนังสือมอบอ ำนำจที่แนบ 
 
   (      ) เจ้ำของโครงกำรมิได้มอบอ ำนำจแต่อย่ำงใด 
 
 
          จัดท ำโดย 
 
 
                   ..................................................................................... 
        (ผู้จัดท ำรำยงำนฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สผ. ๘ 

 
หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 
                            วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. .... 
 
                    หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่ำ.....................................................................เปน็ผู้จัดท ำรำยงำน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงกำร.................................................................................................................... 
ให้แก่...........................................................................................................................................................................
เพ่ือ...............................................................................................ตำมค ำขอเลขที่...................................................... 
โดยมีคณะผู้ช ำนำญกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้รบผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนดังต่อไปนี้ 
 
 
   

               ผู้ช ำนำญกำร       ลำยมือชื่อ 
       ............................................       .......................................... 
 
                  เจ้ำหน้ำที่                ลำยมือชื่อ 
        .........................................       ..........................................                    
        .........................................       .......................................... 

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

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

           ต ำแหน่ง.................................. 
     (ประทับตรำนิติบุคล) 

 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๙ 
 

บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 

ชื่อ-สกุล/          
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อที่
ท าการศึกษา 

ที่อยู่/ที่ท างานปัจจุบัน สัดส่วนผลงานคิดเป็น % 
ของงานศึกษาจัดท าเป็น

รายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 



 
แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
๑. สาระส าคัญ 

๑.๑  รำยงำนฉบับย่อ ต้องประกอบด้วยสำระส ำคัญ ดังนี้ 
        ๑.๑.๑ ประเภทและขนำดโครงกำร พร้อมกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

         ๑.๑.๒ ที่ตั้งโครงกำรโดยมีภำพและแผนที่ตั้งโครงกำร รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทำง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกโครงกำร ตำมมำตรำส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมำตรำส่วนที่เหมำะสม 

         ๑.๑.๓ ทำงเลือกท่ีตั้งโครงกำรและวิธีกำรด ำเนินกำรโครงกำร พร้อมเหตุผลและข้อพิจำรณำ 
ในกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงท่ีเสนอ 

         ๑.๑.๔ รำยงำนกำรแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ พร้อมด้วยมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่ำว และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบตำมแบบ สผ. ๑  

๑.๒  รำยงำนหลัก ต้องประกอบด้วยสำระส ำคัญ ดังนี้  
       ๑.๒.๑ บทน ำ : กล่ำวถึงที่มำ วัตถุประสงค์ของโครงกำร เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร 

โครงกำร วัตถุประสงค์กำรจัดท ำรำยงำน ขอบเขตกำรศึกษำและวิธีกำรศึกษำ 
       ๑.๒.๒ ที่ตั้งโครงกำร : โดยมีภำพและแผนที่ตั้งโครงกำร  รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบ 

ทำงสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกโครงกำร มำตรำส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมำตรำส่วนที่เหมำะสม 
          ๑.๒.๓ รำยละเอียดโครงกำร : ให้มีรำยละเอียดที่สำมำรถแสดงภำพรวมได้ชัดเจน ได้แก่  

ประเภท ขนำดที่ตั้งโครงกำร วิธีกำรด ำเนินกำรโครงกำร หรือกิจกรรมประกอบของโครงกำร เป็นต้น ตลอดจน
แผนผังกำรใช้ที่ดินของโครงกำร โดยแสดงทิศและมำตรำส่วนที่เหมำะสม 

       ๑.๒.๔ สภำพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรำยละเอียดพร้อมภำพถ่ำย ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ โดยจ ำแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รำยละเอียดคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่ำ คุณภำพชีวิต ตลอดจนสภำพปัญหำปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงกำร พร้อมแสดงแผนที่ สภำพ 
แวดล้อมบริเวณโครงกำร กำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงกำร  ตลอดจนบริเวณที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินโครงกำร ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

       ๑.๒.๕ กำรประเมินทำงเลือกในกำรด ำเนินกำร และกำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน 
จำกโครงกำร   

       (๑) ทำงเลือกในกำรด ำเนินโครงกำร : ในรำยงำนฯ จะต้องเสนอทำงเลือกซึ่งอำจเป็น
ทั้งทำงเลือกที่ตั้งโครงกำรหรือวิธีกำรด ำเนินโครงกำร โดยทำงเลือกที่เสนอทุกทำงเลือกจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่ำบรรลุเป้ำหมำยและควำมจ ำเป็นในกำรมีโครงกำรหรือไม่มีโครงกำรอย่ำงไร มีมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทำงเลือก และจะต้องระบุทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุดที่จะด ำเนินโคร งกำร พร้อม
แสดงเหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบ 
 
 



- ๒ - 
 

     (๒) กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก
โครงกำร ทั้งที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทำงอ้อมต่อทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมและคุณค่ำต่ำง ๆ ตำม                 
๑.๒.๔  พร้อมทั้งแยกประเภททรัพยำกรเป็นชนิดที่สำมำรถฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รวมทั้งให้ประเมินผลกระทบ    
ที่อำจเกิดข้ึนในทกุทำงเลือกของโครงกำรเปรียบเทียบกัน 

       ๑.๒.๖ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรชดเชย : อธิบำยรำยละเอียด  
ในกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตำม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ควำมเสียหำยไม่อำจหลีกเลี่ยงได้
ให้เสนอแผนกำรชดเชยควำมเสียหำยดังกล่ำวด้วย 

       ๑.๒.๗ มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม : ให้เสนอมำตรกำรและแผนกำร
ด ำเนินกำรในกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม ทำงวิชำกำรและกำรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็น               
ส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลภำยหลังกำรด ำเนินโครงกำรด้วย  

       ๑.๒.๘ ตำรำงสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญพร้อมด้วยมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่ำว  

 

ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทำงสังคม และ แนวทำงกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
 
๒ . เอกสารหลักฐานที่ต้องน าเสนอ  

๒.๑ รำยงำนหลัก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ฉบับ 
๒.๒ รำยงำนย่อ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ฉบับ 
๒.๓ ปกหน้ำและปกในของรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมแบบ สผ. ๒  
๒.๔ หนังสือรับรองกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมแบบ สผ. ๓  
๒.๕ ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๒.๖ บัญชีรำยชื่อผู้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมแบบ สผ. ๕ 
๒.๗ แบบแสดงรำยละเอียดกำรเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมแบบ สผ. ๖ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๑ 
 

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อมและคุณค่า
ต่างๆ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม  
ทำงกำยภำพ 
 
 
 

   

ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม          
ทำงชีวภำพ 
 
 
 

   

คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

   

คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๒ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 
ชื่อโครงกำร..................................... ........................................................................................................................... 
 

ที่ตั้งโครงกำร............................................................................................................... ............................................... 
 

ชื่อเจ้ำของโครงกำร................................................................. ................................................................................... 
 

ที่อยู่เจ้ำของโครงกำร................................................................................................................................................. 
 
กำรมอบอ ำนำจ 
   (     ) เจ้ำของโครงกำรได้มอบอ ำนำจให้...........................................................................  
           เป็นผู้ด ำเนินกำรเสนอรำยงำน ดังหนังสือมอบอ ำนำจที่แนบ 
 
   (      ) เจ้ำของโครงกำรมิได้มีกำรมอบอ ำนำจแต่อย่ำงใด 
 
 
        จัดท ำโดย 
 
 
        ......................................................................................... 
       (ชื่อนิติบุคคลผู้จัดท ำรำยงำนฯ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สผ. ๓ 

 
หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 
                                วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .... 
 
 หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่ำ............................................. ..........................เปน็ผู้จดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะห ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร........................................ ........................................................................................ 
ให้แก่.......................................................................................................................................................................... 
เพ่ือ....................................................................................................ตำมค ำขอเลขที่...............................................  
โดยมีคณะผู้ช ำนำญกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนดังต่อไปนี้ 
   

    ผู้ช ำนำญกำร              ลำยมือชื่อ 
 
.............................      ................................. 
     เจ้ำหน้ำที่              ลำยมือชื่อ 
..............................      ................................. 
..............................      ................................. 
..............................      ................................. 

 
 
 

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

           ต ำแหน่ง.................................. 
     (ประทับตรำนิติบุคล) 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๕ 
 

บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

ชื่อ-สกุล/          
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อที่
ท าการศึกษา 

ที่อยู่/ที่ท างานปัจจุบัน สัดส่วนผลงานคิดเป็น % 
ของงานศึกษาจัดท าเป็น

รายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๖ 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

เหตุผลในการเสนอรายงานฯ 
( ) เป็นโครงกำรเข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนฯ ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภท
โครงกำร  ..................................................................................................................................................... 

( ) เป็นโครงกำรที่จัดท ำรำยงำนฯ เนื่องจำกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ............................................................ 
เมื่อวันที่ ................................... (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง) 
 ( ) จัดท ำรำยงำนฯ ตำมควำมต้องกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 ( ) อ่ืนๆ (ระบุ)  

วันที่ลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำงจัดท ำรำยงำนฯ  .........................................................................................................  
 

การขออนุญาตโครงการ  
 (  ) รำยงำนฯ นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประกอบกำรขออนุญำตจำก ..........................................................................  
(ระบุชื่อหน่วยงำนผู้ให้อนุญำต) ก ำหนดโดย พ.ร.บ ....................................................................................................  
มำตรำ/ประเภทที่ / ข้อ / ล ำดับที่................................................................................... ........................................... 
 (  ) รำยงำนฯ จัดท ำข้ึนเพ่ือประกอบกำรขออนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี 
 (  ) อื่นๆ (ระบุ)  

สถานภาพโครงการ (ระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
 (  ) ก่อนศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
 (  ) ก ำลังศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
 (  ) ยังไม่ได้ก่อสร้ำง 
 (  ) เริ่มก่อสร้ำงโครงกำรแล้ว (แนบภำพถ่ำยพร้อมระบุวันที่) 
 (  ) ทดลองเดินเครื่องแล้ว 
 (  ) เปิดด ำเนินโครงกำรแล้ว 
 

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

 


