เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของ
ส่วนราชการ รัฐวิ สาหกิ จหรื อเอกชนที่ ต้องจั ด ทํา รายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วิธีการและระเบียบปฏิบัติตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบีย บปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรื อกิ จ การซึ่ ง ต้อ งจั ด ทํา รายงานการวิ เคราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“อาคารประกอบธุร กิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ควบคุมอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่งซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคล
หรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจําวันเป็นส่วนใหญ่
“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่งซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือน ในชีวิตประจําวันเป็นส่วนใหญ่”
“ค้าปลีก” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจํานวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค
“ค้าส่ง” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจํานวนมากให้แก่ผู้ซื้อเพื่อนําไปขาย
ให้แก่ผู้บริโภคหรือนําไปให้บริการต่อ
“ลุ่มน้ําหลัก” หมายถึง ลุ่มน้ําหลัก ๒๕ ลุ่มน้ําตามเอกสารท้ายประกาศ ๑
“ประตูร ะบายน้ําในแม่น้ําสายหลัก” หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้น ในทางน้ําเพื่อทด กัก กั้น
หรือระบายน้ํา โดยมีช่องปิดเปิดได้ในแม่น้ําสายหลัก รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศ ๒

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ข้อ ๓ ประเภทและขนาดของโครงการหรื อ กิ จ การซึ่ ง ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๓
เว้นแต่ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ลําดับที่ ๑.๕ และ ๒๖.๒ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๓
ให้จัดทําเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ข้อ ๔ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๔
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ดังกล่าว ต้องจัดทําโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ ให้นําความในข้อ ๓ มาใช้บังคับสําหรับการขยายขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง
ต้องจั ด ทํา รายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม หรือ รายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มเบื้ องต้ น
โดยอนุโลม
ข้อ ๖ โครงการหรื อ กิ จการตามประกาศในข้ อ ๑ ที่ ได้ ยื่ น เสนอรายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัด ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศตามข้อ ๑ ต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีความเห็น
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ ๗ โครงการหรือกิจการตามที่กําหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๓ ซึ่งเป็นโครงการหรือ
กิจ การของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อเอกชน ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ทํา รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุน แรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อยู่แล้ว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ให้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ ๑
ลุ่มน้ําหลัก ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศไทย
๑. ลุ่มน้ําสาละวิน
๒. ลุ่มน้ําโขง
๓. ลุ่มน้ํากก
๔. ลุ่มน้ําชี
๕. ลุ่มน้ํามูล
๖. ลุ่มน้ําปิง
๗. ลุ่มน้ําวัง
๘. ลุ่มน้ํายม
๙. ลุ่มน้ําน่าน
๑๐.ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
๑๑.ลุ่มน้ําสะแกกรัง
๑๒.ลุ่มน้ําป่าสัก
๑๓.ลุ่มน้ําท่าจีน
๑๔.ลุ่มน้ําแม่กลอง
๑๕.ลุ่มน้ําปราจีนบุรี
๑๖.ลุ่มน้ําบางปะกง
๑๗.ลุ่มน้ําโตนเลสาบ
๑๘.ลุ่มน้ําชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
๑๙.ลุ่มน้ําเพชรบุรี
๒๐.ลุ่มน้ําชายฝัง่ ทะเลตะวันตก
๒๑.ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๒๒.ลุ่มน้ําตาปี
๒๓.ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
๒๔.ลุ่มน้ําปัตตานี
๒๕.ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เอกสารท้ายประกาศ ๒
แม่น้ําสายหลัก ๒๓ สายของประเทศไทย
๑. แม่น้ํายวม
๒. แม่น้ําสงคราม
๓. แม่น้ํากก
๔. แม่น้ําชี
๕. แม่น้ํามูล
๖. แม่น้ําปิง
๗. แม่น้ําวัง
๘. แม่น้ํายม
๙. แม่น้ําน่าน
๑๐. แม่น้ําเจ้าพระยา
๑๑. แม่น้ําสะแกกรัง
๑๒. แม่น้ําป่าสัก
๑๓. แม่น้ําท่าจีน
๑๔. แม่น้ําแม่กลอง
๑๕. แม่น้ําปราจีนบุรี
๑๖. แม่น้ําบางปะกง
๑๗. แม่น้ําจันทบุรี
๑๘. แม่น้ําเพชรบุรี
๑๙. แม่น้ําปราณบุรี
๒๐. แม่น้ําสายบุรี
๒๑. แม่น้ําตาปี
๒๒. แม่น้ําปัตตานี
๒๓. แม่น้ําตรัง

เอกสารท้ายประกาศ ๓
๑. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอรายงานในขั้นก่อนขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
๒. กรณี โครงการหรื อกิจ การของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ งไม่ ต้ อ งเสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี หรือกรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงานตาม
ตารางท้ายนี้
๓. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงานตาม
ตารางท้ายนี้
ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

๑

การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ โครงการเหมืองแร่ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถา่ นหิน
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซิเมนต์
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ โครงการเหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ โครงการเหมืองแร่ทกุ ชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุม่ น้าํ ชั้น ๑
ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๓.๒ ป่าอนุรกั ษ์เพิ่มเติมตามมติ
คณะรัฐมนตรี
๑.๓.๓ พื้นที่ชุ่มน้าํ ที่มคี วามสําคัญ
ระหว่างประเทศ
๑.๓.๔ พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัตศิ าสตร์หรือ
อุทยานประวัตศิ าสตร์ตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แหล่งมรดกโลกทีข่ ึ้น
บัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๑.๔ โครงการเหมืองแร่ทมี่ ีการใช้วัตถุระเบิด

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ทุกขนาด
ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

๒
ลําดับ

๒

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

๑.๕ โครงการเหมืองแร่ชนิดอื่นๆตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ ยกเว้นตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ ข้อ ๑.๓
และข้อ ๑.๔
การพัฒนาปิโตรเลียม
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียม โดยวิธีการเจาะ
สํารวจ

ทุกขนาด

ทุกขนาด

๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

ทุกขนาด

๓

โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้าํ มัน
เชื้อเพลิงทางท่อ

ทุกขนาด

๔

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม หรือ โครงการทีม่ ีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีกระบวนการผลิต
ทางเคมี

ทุกขนาด

๕

ที่มีกาํ ลังการผลิตตั้งแต่
๑๐๐ ตันต่อวัน ขึ้นไป

๖

อุตสาหกรรมกลั่นน้าํ มันปิโตรเลียม

ทุกขนาด

๗

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ทุกขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร

ให้เสนอในขั้นตอนการขอรับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบหรือหน่วยงานผู้
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม
ให้เสนอในขั้นตอนการขอรับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบหรือหน่วยงานผู้
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม
ให้เสนอในขั้นขอใบอนุญาตหรือ
ขั้นขอรับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี

๓
ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

๘

ที่มีกาํ ลังผลิตสาร
ดังกล่าว แต่ละชนิด
หรือรวมกัน ตั้งแต่ ๑๐๐
ตันต่อวัน ขึ้นไป

๙

อุตสาหกรรมคลอ – แอลคาไลน์ (Chlor –
alkaline industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์
(NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต โซเดียม
คาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์
(NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2)
โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน
(Bleaching Powder)
อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์

๑๐

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

๑๑

อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสารออกฤทธิห์ รือสารที่ใช้
ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้
กระบวนการทางเคมี

ทุกขนาด

๑๒

อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทาง
เคมี

ทุกขนาด

๑๓

อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าํ ตาล
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การทําน้าํ ตาลทรายดิบ น้าํ ตาล
ทรายขาว น้าํ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นทีค่ ล้ายคลึงกัน

ทุกขนาด

ที่มีกาํ ลังผลิตตั้งแต่
๕๐ ตันต่อวัน ขึ้นไป

ทุกขนาด

ที่มีกาํ ลังผลิตตั้งแต่ ๒๐
ตันต่อวัน ขึ้นไป

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี

๔
ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

๑๔

อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า

ที่มีกาํ ลังผลิตตั้งแต่ ๑๐๐
ตันต่อวัน ขึ้นไป

๑๕

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ
ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

ที่มีกาํ ลังผลิตตั้งแต่ ๕๐
ตันต่อวัน ขึ้นไป

๑๖

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทัง้ ผลิต
เบียร์และไวน์
ที่มีกาํ ลังผลิตตั้งแต่
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน
(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี)

๑๗

๑๘

๑๙

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ที่มีกาํ ลังการผลิตตั้งแต่
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์
ที่มีกาํ ลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่ง
ทุกขนาด
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วย
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
โรงงาน
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ที่มีกาํ ลังผลิตกระแสไฟฟ้า ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์
เพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขอ
ขึ้นไป
อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี
ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทาง
ทุกขนาด
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
พิเศษ หรือโครงการทีม่ ีลักษณะเช่นเดียวกับทาง
อนุญาตโครงการ
พิเศษ

๕
ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

๒๐

๒๑

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่
ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้าม
ล่าสัตว์ปา่ ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ปา่
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
๒๐.๓ พื้นที่เขตลุ่มน้าํ ชั้น ๒ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว
๒๐.๔ พื้นที่เขตป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ
๒๐.๕ พื้นที่ชายฝัง่ ทะเลในระยะ ๕๐ เมตร
ห่างจากระดับน้าํ ทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทาง
ธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นทีช่ ุ่มน้าํ ทีม่ ี
ความสําคัญระหว่างประเทศ หรือแหล่งมรดก
โลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๐.๗ พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่ง
โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยาน
ประวัตศิ าสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพธิ ภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง

๒๒

ท่าเทียบเรือ

๒๓

ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมตั ิหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

รับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐
ตันกรอส หรือความยาว
หน้าท่า ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร
หรือมีพื้นทีท่ ่าเทียบเรือ
รวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป
ที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕๐ ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ

๖
ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด
ลํา หรือ ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป

๒๔

การถมที่ดินในทะเล

๒๕

การก่อสร้างหรือขยายสิง่ ก่อสร้างบริเวณหรือใน
ทะเล
๒๕.๑ กําแพงริมชายฝัง่ ติดแนวชายฝั่ง
๒๕.๒ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น
รอบังคับกระแสน้าํ
๒๕.๓ แนวเขือ่ นกันคลื่นนอกฝัง่ ทะเล

๒๖

๒๗

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
๒๖.๑ ก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือทีข่ ึ้นลง
ชั่วคราว เพื่อการพาณิชย์
๒๖.๒ สนามบินน้าํ
อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ซึ่งมีลักษณะที่ตงั้ หรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้งริมแม่นา้ํ ฝัง่ ทะเล ทะเลสาบ
หรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้หรือในอุทยาน
แห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึง่ เป็น
บริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ความยาวตัง้ แต่ ๒๐๐
เมตร ขึ้นไป
ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
ที่มีขนาดความยาวของ
ทางวิง่ ตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตร อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดตัง้
ทุกขนาด
หรือขออนุญาตขึ้น-ลงอากาศยาน

ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐
เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป
ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐
เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยนื่
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยนื่
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๗
ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทาํ การ
ของเอกชน

๒๘
๒๙

๓๐

๓๑

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึง่ พนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยนื่
ชั้นใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน
เมตร ขึ้นไป
ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จํานวนที่ดินแปลงย่อย
ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรร
ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง หรือ ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
เนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่
จัดสรรที่ดิน

การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นทีอ่ ยู่อาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่นา้ํ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ ที่มีเตียงสําหรับผูป้ ่วย
ไว้คา้ งคืนตัง้ แต่ ๓๐ เตียง
หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร
ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยนื่
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ที่มีเตียงสําหรับผูป้ ่วยไว้ ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑
ค้างคืนตั้งแต่ ๖๐ เตียง ขึ้น หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่า
ไป
ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยนื่
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ที่มีจาํ นวนห้องพักตัง้ แต่ ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
ว่าด้วยโรงแรม
๘๐ ห้อง ขึ้นไป หรือมี
พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ พนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยนื่
ตารางเมตร ขึ้นไป
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ที่มีจาํ นวนห้องพักตัง้ แต่ ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า
ควบคุมอาคาร
๘๐ ห้อง ขึ้นไป หรือมี
พนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่า
พื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่
๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยนื่

๘
ลําดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

๓๒

การชลประทาน

๓๓

โครงการทุกประเภททีอ่ ยู่ในพื้นที่ที่
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบกําหนดให้เป็น
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุม่ น้าํ ชั้น ๑
การผันน้าํ ข้ามลุ่มน้าํ ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้าํ ข้ามลุ่มน้าํ หลัก ยกเว้นกรณีภัย
พิบัติ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ที่เป็นการดําเนินการชัว่ คราว
๓๔.๒ การผันน้าํ ระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณี
ภัยพิบัติ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ที่เป็นการดําเนินการชัว่ คราว
ประตูระบายน้าํ ในแม่นา้ํ สายหลัก

๓๔

๓๕

ขนาด

ที่มีพื้นที่การชลประทาน
ตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป
ทุกขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน
ขั้นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตโครงการ

เอกสารท้ายประกาศ ๔
ก. แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ รายงานฉบับย่อ ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญดังนี้
๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ ที่ตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการตามมาตรการส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่
เหมาะสม
๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการพร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ
๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ.๑
๑.๒ รายงานหลัก ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญดังนี้
๑.๒.๑ บทนํา : กล่าวถึงที่ม า วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ วัตถุประสงค์การจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา
๑.๒.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่
ประเภท ขนาดที่ตั้งโครงการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็นต้น ตลอดจน
แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๒.๔ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดที่ฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมแสดง
แผนที่ส ภาพแวดล้อ มบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการตลอดจนบริเ วณที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการ

๒
(๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯ จะต้องเสนอทางเลือกซึ่งอาจเป็น
ทั้งทางเลือกที่ตั้งโครงการหรือ วิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจําเป็นในการมีโครงการหรือไม่มีโครงการอย่างไร มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ พร้อม
แสดงเหตุผลและความจําเป็นประกอบ
(๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อ มต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อ มและคุณค่าต่างๆตาม
๑.๒.๔ พร้อมทั้งแยกประเภททรัพยากรเป็นชนิดที่สามารถฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รวมทั้งให้ประเมินผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน
๑.๒.๖ มาตรการป้อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มและการชดเชย : ให้ อ ธิ บ าย
รายละเอียดในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย
๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้เสนอมาตรการและแผนการ
ดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย
๑.๒.๘ ตารางสรุป ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่ สําคัญ พร้อ มด้ว ยมาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบดังกล่าว
ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มทางสัง คม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องนําเสนอ
๒.๑ รายงานหลัก จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ
๒.๒ รายงานย่อ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ
๒.๓ ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๒
๒.๔ หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๓
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓
๒.๖ บัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๕
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๖
ข. แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประกอบด้วย
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ บทนํา : กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการโครงการ
วัตถุประสงค์การจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา
๑.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ในมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีการดําเนินโครงการ : พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางที่เสนอ
๑.๔ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด
ที่ตั้ง ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีการดําเนินการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
แนวทางที่เสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ
โดยแสดงทิศ และมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๕ สภาพแวดล้อมในปัจ จุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อ มภาพถ่าย ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้ อ มด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดที่ฟื้นฟู ได้และฟื้ นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณ ค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมแสดง
แผนที่ส ภาพแวดล้อ มบริเวณโครงการการใช้ป ระโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเ วณที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๑.๖ ผลกระทบหลัก ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ : ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อ งต้นโดยให้
ความสําคัญในการประเมินผลที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ตาม ๑.๕

๔
๑.๗ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอ
แผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย
๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการในการ
ติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย
๑.๙ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
๒. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนําเสนอ
๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ
๒.๒ ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๗
๒.๓ หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๘
๒.๔ บัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๙
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบ สผ. ๑
แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํ คัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม
ทางชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

แบบ สผ. ๒
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ที่อยู่เจ้าของโครงการ
การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจทีแ่ นบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มกี ารมอบอํานาจแต่อย่างใด

.
.

จัดทําโดย
.
(ชื่อนิติบุคคลผูจ้ ัดทํารายงานฯ)

แบบ สผ. ๓
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
วันที่

เดือน

พ.ศ.

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
.ให้แก่
.เพื่อ
ตามคําขอเลขที่
โดยมีคณะผู้ชํานาญการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังต่อไปนี้

ผู้ชํานาญการ

เป็นผู้จัดทํารายงานการ

ลายมือชื่อ
.

เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ
.
.
.

(
ตําแหน่ง

)
.
(ประทับตรานิติบุคคล)

.

แบบ สผ. ๕
บัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อ – สกุล /วุฒิ
การศึกษา

หัวข้อที่
สัดส่วนผลงานคิดเป็น%
ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบัน
ทําการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อ

แบบ สผ. ๖
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เหตุผลในการเสนอรายงานฯ
( ) เป็น โครงการเข้ า ข่า ยต้อ งจัด ทํ ารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการ
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
.เมื่อวันที่
(โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) จัดทํารายงานฯ ตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
( ) อื่นๆ (ระบุ)
.
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทํารายงานฯ
การขออนุญาตโครงการ
( ) รายงานฯ นี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบอนุญาตจาก
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ.
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่
( ) รายงานฯ จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) อื่นๆ (ระบุ)
สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
( ) กําลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (แนบภาพถ่ายพร้องระบุวันที่)
( ) ทดลองเดินเครื่องแล้ว
( ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่

.

แบบ สผ. ๗
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ที่อยู่เจ้าของโครงการ
การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มกี ารมอบอํานาจแต่อย่างใด

.
.

จัดทําโดย
.
(ผู้จัดทํารายงานฯ)

แบบ สผ. ๘
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
วันที่

เดือน

พ.ศ.

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ
.ให้แก่
.เพื่อ
ตามคําขอเลขที่
โดยมีคณะผู้ชํานาญการและเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบในการจัดทํารายงานดังต่อไปนี้

ผู้ชํานาญการ

เป็นผู้จัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ
.

เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ
.
.
.

(
ตําแหน่ง

)
.
(ประทับตรานิติบุคคล)

.

แบบ สผ. ๙
บัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อ – สกุล /
วุฒิการศึกษา

หัวข้อที่
สัดส่วนผลงานคิดเป็น%
ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบัน
ทําการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อ

