
ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  แบบค าขอ  ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนญุาต 

 
 

โดยที่เป็นการสมควร  ก าหนดแบบค าขอ  ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาต  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙   
แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   พ.ศ.  ๒๕๖๕   
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา   
ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล  ค าขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาและเจ้าหน้าที่ซึ่ งปฏิบัติงานประจ าของผู้จัดท ารายง าน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ค าขอผ่อนผันเพ่ือให้ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
สามารถจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประกอบการจัดท าหรือการให้การรับรองรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพลางก่อน  ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช 

เลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



แบบคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตประเภทบุคคลธรรมดา 
 

 
 
 
 
 

คำขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ประเภทบุคคลธรรมดา 

    
 
        เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 
 ขอรับใบอนุญาต  ขอต่อใบอนุญาต  
 

ผู้ขอเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภท 

  บุคคลธรรมดา       

                 บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

๑) ชื่อ-นามสกุล    เลขบัตรประจำตัวประชาชน               
มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ต้ังอยู่เลขที่    ตรอก/ซอย             ถนน                       .
ตำบล/แขวง              อำเภอ/เขต              จังหวัด        
รหัสไปรษณีย์                       โทรศัพท์                  โทรศัพท์เคลื่อนที่                                 .
โทรสาร                        Email                                                                                      . 

๒) สถานที่ติดต่อ / ส่งเอกสาร         ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน          ใช้ที่อยู่ดังนี ้             
เลขที่                                ตรอก/ซอย              ถนน                        
ตำบล/แขวง            อำเภอ/เขต                 จังหวัด              .
รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์                     โทรสาร                  

๓) ประวัติการศึกษา  
๓.๑)  ระดับการศึกษา                                   วุฒิการศึกษา                                         

.สาขา.                   วันที่จบการศึกษา      
๓.๒)  ระดับการศึกษา                                   วุฒิการศึกษา                                         

.สาขา.                   วันที่จบการศึกษา      
. 
. 
. 

 

 

 

เลขรับที่     
วันที่     
ลายมือชื่อ  ผู้รับคำขอ 
        (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 



๒ 
 

 

 

๔) กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายบัญญัติต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกและการได้รับใบอนุญาตในการ
ประกอบวิชาชีพ   . 
     โดยได้รับจากสภาวิชาชีพ                    .                                                                      
              (โปรดระบุระดับ/ประเภท/ด้าน/สาขา)                   .                                                                                                          
ตั้งแต่วันที่             เดือน             พ.ศ.       ถึงวันที ่        เดือน                 พ.ศ.          . 
ตามใบอนุญาตเลขที่                         .  
 ประวัติการถูกลงโทษ 

        ไม่เคย               
        เคย โปรดระบุ             

๕) ประวัติการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา 
        ไม่เคย               
        เคย 

ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา มาแล้ว             ครั้ง 
โดยในรอบใบอนุญาตสุดท้าย ตั้งแต่วันที่          .เดือน    พ.ศ.  ถึงวันที่                  
เดือน   พ.ศ.          . ตามใบอนุญาตเลขท่ี                  และผู้ได้รับใบอนญุาตดังกล่าว 

  ไม่เคยถูกตักเตือน 
  เคยถูกตักเตือนมาแล้ว    ครั้ง 
ครั้งสุดท้ายระหว่างวันที่   เดือน    พ.ศ.      
ถึงวันที่     เดือน    พ.ศ.      

  ไม่เคยถูกสั่งพักใบอนุญาต 
  เคยถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้ว    ครั้ง 
ครั้งสุดท้ายระหว่างวันที่   เดือน    พ.ศ.      
ถึงวันที่     เดือน    พ.ศ.      

  ไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว   ครั้ง 
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่   เดือน    พ.ศ.      

        กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ แต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับ
แต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือกรณีถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเพราะมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือให้การรับรอง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องในสาระสำคัญจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหาย แต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 
 
 



๓ 
 

 

๖) ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนด หรือเห็นชอบ ดังนี้  

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม ระหว่างวันที่ หมายเหตุ 

๑    

๒    

๓    

...    

 ๗) เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
  รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ของผู้ยื่นคำขอ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาความถูกต้อง 
  สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาความถูกต้อง 
  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพนั้นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาความถูกต้อง 
  สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม หรือที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามทีส่ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนดหรือเห็นชอบ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาความถูกต้อง 
 บัญชีแสดงรายชื่อ ผลงาน ของผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา ซึ่งรับผิดชอบในการทำ
รายงานเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  
  บัญชีแสดงรายละเอียดประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 

           หนังสือรับรองการเป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชนจำกัด หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการของบริษัทจำกัด 
หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ของผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็น
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

บัญชีรายละเอียดประวัติการได้รับใบอนุญาตฯ 
                  เอกสารอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้  

(๑) เลขบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต  
(๒) ชื่อ และเลขทะเบียนนิติบุคคล กรณีนิตบุิคคลเป็นผู้ขออนุญาต และ  
(๓) เลขที่ใบอนุญาต และวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
       ลายมือชื่อ    ผู้ยื่นคำขอ 
        (      ) 
               
หมายเหตุ   ใส่เครื่องหมาย    √   ในช่อง              หน้าข้อความให้ตรงกับความประสงค์ 



แบบคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล 
 

 
 
 
 

 

คำขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ประเภทนิติบุคคล 

    

        เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 

 ขอรับใบอนุญาต  ขอต่อใบอนุญาต  
 

ผู้ขอเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทนิติบุคคล 
ชื่อนิติบุคคล           . 
เป็นนิติบุคคลประเภท       

                    สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย  
ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม        และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา วิจัย และพัฒนา 

                     หน่วยงานของรัฐ   

ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม                    

                บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด 
จดทะเบียนเมื่อ      ทะเบียนเลขที่       
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน          บาท (ตั้งแต ่๑ ล้านบาทขึ้นไป)  มีจำนวนหุ้นของผู้มี
สัญชาติไทยถือหุ้น จำนวน          บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด) ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง
และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

 ๑) สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี   ตรอก/ซอย   ถนน    
ตำบล/แขวง             อำเภอ/เขต               จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์                       โทรศัพท์                             โทรสาร                        
Email                                                            Website                                                                  . 

      ๒) สถานที่ติดต่อ / ส่งเอกสาร           ที่อยู่เดียวกับสำนักงาน           ใช้ที่อยู่ดังนี ้
เลขที่                                 ตรอก/ซอย       ถนน                        
ตำบล/แขวง                                อำเภอ/เขต               จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์                       โทรศัพท์                    โทรสาร                 
Email                                                            Website                                                                  . 

๓) ประวัติการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล 
        ไม่เคย               
        เคย 

เลขรับที่     
วันที่     
ลายมือชื่อ  ผู้รับคำขอ 
        (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 



๒ 
 

 

ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล มาแล้ว                   ครั้ง 
โดยในรอบใบอนุญาตสุดท้าย ตั้งแต่วันที่          .เดือน    พ.ศ.  ถึงวันที่                  
เดือน   พ.ศ.          . ตามใบอนุญาตเลขท่ี                      และผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว 

  ไมเ่คยถูกแจ้งเตือน 
  เคยถูกแจ้งเตือนมาแล้ว    ครั้ง 
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่   เดือน    พ.ศ.     
  ไม่เคยถูกสั่งพักใบอนุญาต 
  เคยถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้ว    ครั้ง 
ครั้งสุดท้ายระหว่างวันที่   เดือน    พ.ศ.      
ถึงวันที่   เดือน    พ.ศ.        
  ไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว   ครั้ง 
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่   เดือน    พ.ศ.      

 กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ แต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือกรณีถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเพราะมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือให้การ
รับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องในสาระสำคัญจนอาจเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหาย แต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

๔) มีผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา ประจำนิติบุคคล ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ  
จำนวน                  คน (อย่างน้อย ๑ คน) 

๕) มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ  จำนวน                    คน (อย่างน้อย ๔ คน) 

   ๖) เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว ดังนี้  
กรณีสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้ยื่นหนังสือรับรองการจัดตั้ง พร้อมวัตถุประสงค์ 
กรณีหน่วยงานของรัฐ ให้ยื่นหนังสือรับรองการจัดตั้ง 

  กรณบีริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ต้องประกอบด้วย 
(๑) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัท

จำกัด โดยให้ยื่นบัญชีแสดงรายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัททุกคน พร้อมทั้งรายชื่อและ
สัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน 

(๒) หนังสือรับรองการเป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชน หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการของ
บริษัทจำกัด หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ของผู้จัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา 

บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 

บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ผลงาน และประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน 
 บัญชีแสดงรายละเอียดผลงาน ที่เก่ียวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่
เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 



๓ 
 

 

  บัญชีแสดงรายละเอียดประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือด้าน
อ่ืนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 
  เอกสารหนังสือแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต หรือหนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 (๑) เลขบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต 
 (๒) ชื่อ และเลขทะเบียนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และ 
 (๓) เลขที่ใบอนุญาต และวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 
 
 
       ลายมือชื่อ    ผู้ยื่นคำขอ 
        (      ) 
 
               
หมายเหตุ   ใส่เครื่องหมาย    √   ในช่อง              หน้าข้อความให้ตรงกับความประสงค์ 

 
 



แบบคำขอเปลี่ยนแปลงบุคคลลธรรมดา  
และเจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคล 

 
 
 
 
 
 

คำขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บุคคลธรรมดา และเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติงานประจำ ของผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล 

    
        เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.   

ชื่อนิติบุคคล                    
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ตามใบอนุญาตเลขท่ี                     .
ตั้งแต่วันที่            เดือน      พ.ศ.           ถึงวันที่            .เดอืน   พ.ศ.              . 

ขอยื่นเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ 
๑)  ขอเพ่ิม            ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  จำนวน                 คน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต 
 

ลายมือชื่อ 

๑.    

๒.    

๓.    

...    

  เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ  จำนวน               คน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
 

ลายมือชื่อ 

๑.   

๒.   

๓.   

...   

 

เลขรับที่     
วันที่     
ลายมือชื่อ  ผู้รับคำขอ 
        (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 



๒ 
 

 

๒.  ขอถอน      ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา จำนวน                 คน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต 
 

๑.   

๒.   

๓.   

...   

      เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ. จำนวน                 คน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
 

๑.  

๒.  

๓.  

...  

 
๓.  เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอเพ่ิมหรือถอนผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคล

ธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ แล้วแต่กรณี 
สำเนาใบอนุญาตผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา (กรณีขอเพ่ิม) 

   บัญชีแสดงรายชื่อคุณวุฒิ ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังกล่าวที่รับรองความถูกต้องแล้ว (กรณีขอเพ่ิม) 
   บัญชีแสดงรายชื่อคุณวุฒิ ผลงาน และประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ พร้อม
ด้วยเอกสารหลักฐานดังกล่าวที่รับรองความถูกต้องแล้ว (กรณีขอเพ่ิม) 

 หนังสือรับรองผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา และเจ้าหน้าที่ 
ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำอยู่ในนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยแสดงเป็นบัญชีรายชื่อ (กรณีขอเพ่ิม) 

เอกสารการพ้นสภาพการปฏิบัติงานประจำของผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บุคคลธรรมดา และ/หรือเจ้าหน้าที่ (กรณีขอถอน) 

  หนังสือรับรองการเป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชนจำกัด หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการของบริษัทจำกัด หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ของผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)           
 



๓ 
 

 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 (๑) เลขบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต 
 (๒) ชื่อ และเลขทะเบียนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และ 
 (๓) เลขที่ใบอนุญาต และวันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 
 
 
       ลายมือชื่อ    ผู้ยื่นคำขอ 
        (    ) 
 
               

หมายเหตุ       ใส่เครื่องหมาย    √   ในช่อง              หน้าข้อความให้ตรงกับความประสงค ์
 



แบบคำขอผ่อนผันจัดเตรียมเอกสาร 
 

 
 
 

 

คำขอผ่อนผันในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องใชป้ระกอบการจัดทำ 
หรือการให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    

        เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.   

๑. ชื่อนิติบุคคล                    
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ตามใบอนุญาตเลขท่ี                    .
ตั้งแต่วันที่            เดือน      พ.ศ.           ถึงวันที่            .เดอืน   พ.ศ.              .
 ๒. มีความประสงค์ขอผ่อนผันให้นิติบุคคลสามารถดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือนำไปใช้ประกอบการ
จัดทำ หรือการใหก้ารรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพลางก่อน เนื่องจาก 

๒.๑ ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา 
           ไมมี่ 

                 มีผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา คือ 
๑) ชื่อ - นามสกุล     เลขที่ใบอนุญาต          .  
๒) (ถ้ามี)... 

๒.๒ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ  
           ไม่มี 

 มีเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ 
๑) ชื่อ - นามสกุล          
๒) ชื่อ - นามสกุล          
๓) (ถ้ามี)         

๓. เหตุผลการยื่นขอผ่อนผัน          
              
               

๔. เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
๑) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล 
๒) รายงานสถานภาพการอยู่ประจำ ของผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา และ

เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำ  
๓) เอกสาร หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

       ลายมือชื่อ    ผู้ยื่นคำขอ 
        (    ) 
               
หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย    √   ในช่อง      หน้าข้อความที่ต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เลขรับที ่     
วันท่ี     
ลายมือช่ือ  ผู้รับคำขอ 
        (สำหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 



แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

 
 
 

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
    

        เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.   
ข้าพเจ้าผู้ได้รับใบอนุญาต 

๑.ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตฯ..          
เลขบัตรประจำตัวประชาชน    มีที่อยู่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี  ตรอก/ซอย          .
ถนน                           .ตำบล/แขวง            อำเภอ/เขต             จังหวัด               
รหัสไปรษณีย์           โทรศัพท ์            โทรศัพท์เคลื่อนที่                                          . 

๒.ชื่อนิติบุคคล             

                   สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย         หน่วยงานของรัฐ         บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด 

ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม (กรณี สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของรัฐ)    
         (กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด) 
จดทะเบียนเมื่อ      .ทะเบียนเลขที่       
         (กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด) 
ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี   ตรอก/ซอย   ถนน            .
ตำบล/แขวง                 อำเภอ/เขต          จังหวัด            . 
รหัสไปรษณีย์                        โทรศัพท์                      โทรสาร            .                     
Email      Website               . 
โดย   ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่  ตรอก/ซอย          .
ถนน                         .ตำบล/แขวง            อำเภอ/เขต             จังหวัด                    . 
รหัสไปรษณีย์           โทรศัพท ์             โทรศัพท์เคลื่อนที่             .  

๓. ขอรับใบแทนใบอนุญาตเลขท่ี ออกให้ ณ วันที่            เดือน            พ.ศ.            .              
สิ้นอายุ ณ วันที่            เดือน            พ.ศ..                                                  

เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม   สูญหาย  ถูกทำลาย           เสียหายในสาระสำคัญ 

๔. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือใบอนุญาตที่ถูกทำลายหรือเสียหายในสาระสำคัญบางส่วน 
 

       ลายมือชื่อ    ผู้ยื่นคำขอ 
        (    ) 
               
หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย    √   ในช่อง      หน้าข้อความที่ต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เลขรับที ่     
วันท่ี     
ลายมือช่ือ  ผู้รับคำขอ 
        (สำหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 



  

 

 

 

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ออกใบอนุญาตฉบับนีใ้หเ้พื่อแสดงว่า 

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

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 
ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด............ปี                                                                                                 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............... ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ...............  

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ด้วย 

 

ให้ไว้   ณ   วันที่............เดือน...................พ.ศ. ...............  

 

 

 
 
 

แบบใบอนุญาตประเภทบุคคลธรรมดา 
 

(     ) 
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ใบอนุญาตเลขท่ี.................... 

รูปถ่ายขนาด 
๑ นิ้ว ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

บุคคลธรรมดา 



-๒- 
 
เงื่อนไขท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ  มีดังต่อไปนี้ 
 
 (๑)    
 (๒)    
 (๓)    
 ... 
 

 



 

 

 

 

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า 

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

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 
ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด............ปี                                                                                                 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............... ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ...............  

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ด้วย 

 

ให้ไว้   ณ   วันที่............เดือน...................พ.ศ. ...............  

 

 

 
 
 

แบบใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี.................... 

(     ) 
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



-๒- 
 
เงื่อนไขท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ  มีดังต่อไปนี้ 
 
 (๑)    
 (๒)    
 (๓)    
 ... 
 
 



  

 

 

ใบแทน 

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ออกใบอนุญาตฉบับนีใ้หเ้พื่อแสดงว่า 

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

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 
ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด............ปี                                                                                                 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............... ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ...............  

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ด้วย 

 

ให้ไว้   ณ   วันที่............เดือน...................พ.ศ. ...............  

 

 
 
 

แบบใบแทนใบอนุญาตประเภทบุคคลธรรมดา 
 

(     ) 
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ใบอนุญาตเลขท่ี.................... 

รูปถ่ายขนาด 
๑ นิ้ว ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

บุคคลธรรมดา 



-๒- 
 
เงื่อนไขท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ  มีดังต่อไปนี้ 
 
 (๑)    
 (๒)    
 (๓)    
 ... 
 

 



 

 

 

ใบแทน 

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า 

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

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 
ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด............ปี                                                                                                 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............... ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ...............  

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ด้วย 

ให้ไว้   ณ   วันที่............เดือน...................พ.ศ. ...............  

 

 
 
 
 

แบบใบแทนใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี.................... 

(     ) 
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



-๒- 
 
เงื่อนไขท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ  มีดังต่อไปนี้ 
 
 (๑)    
 (๒)    
 (๓)    
 ... 
 
 


