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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่อําเภออาวลึก  อําเภอเมืองกระบี่ 
อําเภอเหนือคลอง  อําเภอคลองทอม  และอําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการ  ขอ  ๗  ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในทองที่
อําเภออาวลึก  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  อําเภอคลองทอม  และอําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ในเขตพื้นที่คุมครอง
ส่ิงแวดลอม  ในทองที่อําเภออาวลึก  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  อําเภอคลองทอม  และอําเภอ 
เกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหการดําเนินโครงการ  หรือกิจการตามประเภทและขนาดของโครงการ  หรือกิจการ
ของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในทองที่อําเภออาวลึก  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอ 
เหนือคลอง  อําเภอคลองทอม  และอําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ตองจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนใหเปนไปตามทาย
ประกาศ  ๑ 

  ๑.๒ การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตาม
ทายประกาศ  ๒ 
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  ๑.๓ กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง  เปลี่ยนการใชอาคาร  หรือขยาย
โครงการหรือกิจการ  จะตองจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวแตกรณี  ตาม  ๑.๑  และ  ๑.๒ 

ขอ ๒ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหจัดทําโดยบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม   

ขอ ๓ แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  ใหเปนไปตามทายประกาศ  ๓  
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามทายประกาศ  ๔  และ 
เปนไปตามแนวทางเฉพาะโครงการหรือกิจการตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมกําหนด 

ขอ ๔ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  ใหเสนอรายงานตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และ
เจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น  ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



ทายประกาศ ๑  
การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

 

โรงแรมหรือสถานท่ีพักตากอากาศที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ 
หองถึง ๗๙ หอง 
 
 
 
 
 
 
 
 อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ีมี
จํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หองถึง ๗๙ หอง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการท่ีนําบานพักอาศัยท่ีอยูในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือ
ติดตอกันไปใชประโยชนเพ่ือใหบริการท่ีพักเปนการชั่วคราว 
สําหรับบุคคลอ่ืนใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมี
คาตอบแทน  ในลักษณะท่ีไมเขาขายโรงแรม และมีจํานวน
หองพักรวมท้ังหมดตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง 

 ๑ .ให เ สนอรายง านในขั้นกอนขออนุญาต
กอสราง  ขยาย  ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
อาคาร     กรณีใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยไมยื่น
ขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอนแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ข้ันกอนขอเปดดําเนิน
กิจการ และกอนขอเปดดําเนินกิจการสวนขยาย
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
    
     ๒. ๑  กรณีโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  
     ๒.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอรายงานใน
ข้ันดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ   
     ๒.๑ .๒  กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอ
รายงานตามขอ ๒.๒ 
      ๒.๒  กรณีโครงการของเอกชน  ใหเสนอ
รายงานในข้ันกอนขออนุญาตกอสราง  ขยาย 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร   กรณีใชวิธี
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาต ให
เสนอรายงานในขั้นกอนแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน  และในข้ันกอนขออนุญาตประกอบ
กิจการตามกฎหมายวาดวยหอพัก หรือกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขหรือหากเปนอาคารชุดให
เสนอในข้ันกอนขอจดทะเบียนอาคารชุดตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุด    
       
๓.ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาตกอสราง  
ขยาย  ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร  
กรณีใช วิธีแจ งตอ เจ าพนักงานทอง ถ่ินตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยไมยื่น
ขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอนแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน   

 



ทายประกาศ ๑ (ตอ)  
การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 

สถานพยาบาลที่มีจํานวนเตียงสําหรับผูปวยคางคืนตั้งแต ๑๐ 
เตียงถึง ๒๙ เตียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดสรรท่ีดินเพื่อเปนท่ีอยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชยท่ีมีจํานวนท่ีดินแปลงยอยตั้งแต ๑๐ แปลง ถึง ๙๙ 
แปลง หรือมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๑๙ ไรลงมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกัน ตั้งแต     
๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
 

 

๔.๑   กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ   
         ๔.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอรายงาน
ในข้ันศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
         ๔.๑ .๒   กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอ
รายงานในข้ันตอนตามขอ ๔.๒  
 ๔.๒   กรณีโครงการของเอกชน   ใหเสนอรายงาน
ในข้ันกอนขออนุญาตกอสราง ขยาย ดัดแปลง หรือ
เปล่ียนการใชอาคาร   กรณีใชวิธีแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอรายงาน
ในข้ันกอนแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และข้ันกอน
ขออนุญาตจัดตั้งตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  
๕.๑ กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
       ๕.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้น
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
        ๕.๑.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงาน
ในข้ันกอนขออนุมัติงบประมาณหรือกอน
ดําเนินการกอสราง 
๕.๒  กรณีโครงการของเอกชน ใหเสนอรายงานใน
ข้ันกอนขออนุญาตจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายวาดวย
การจัดสรรท่ีดิน 
 
๖.  ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาตกอสราง  
ขยาย  ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร  
 กรณีใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมาย
ว าด วย กา รควบ คุม อาค าร โด ยไ ม ยื่ นขอ รับ
ใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอนแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ิน ข้ันกอนขอเปดดําเนินกิจการ และ
กอนขอเปดดําเนินกิจการสวนขยายตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการ 

 



ทายประกาศ ๑ (ตอ)  
การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
 
๗ 
 
 
 
 
  
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 

 
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนท่ีมีความสามารถใน
การบําบัดน้ําเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือ
สถานท่ีท่ีใชในการกําจัดมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการกําจัดไมเกิน 
๕๐ ตันตอวัน  แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน 
 
 
ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๑๐๐   
ตันกรอส  แตไมถึง ๕๐๐ ตันกรอส 
 
 
 
 
 
ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตั้งแต ๒ ชองทางจราจรข้ึนไป 
ท่ีกอสรางบนพื้นดินท่ีมีความลาดชันเกินรอยละ ๒๕ และมี
ความยาวตอเนื่องกันตั้งแต ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร 

 
๗.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในข้ันกอนขอ
อนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และข้ันขอขยาย 
๗.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในข้ันกอนขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใชสถานท่ี 
และข้ันขยาย 
 
๘.๑ กรณีโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในข้ันกอน   
ขออนุญาตกอสราง 
๘.๒ กรณีโครงการท่ีตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในข้ันกอนขอ
อนุมัติตอคณะรัฐมนตรี 
 
๙.๑.  กรณีโครงการของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุมัติ
งบประมาณหรือกอนดําเนินการกอสราง   
๙.๒  กรณีโครงการของเอกชน ใหเสนอรายงานใน
ข้ันกอนขออนุญาตกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ทายประกาศ  ๒ 
การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

โรงแรมหรือสถานท่ีพักตากอากาศที่มีจํานวนหองพักเกินกวา 
๗๙ หอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ีมี
จํานวนหองพักเกินกวา ๗๙ หอง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑. ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาตกอสราง   
ขอขยาย ขอดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร  
กรณีใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมาย
ว าด วยการควบคุมอาคารโดยไม ยื่ นขอรับ
ใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอน  การแจงตอ
เจาพนักงานทองถ่ิน ข้ันกอนขอเปดดําเนินกิจการ
และกอนขอเปดดําเนินกิจการสวนขยายตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม 
  
๒. ๑  กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
   ๒.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้น 
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ     
    ๒.๑.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงาน
ในข้ันตอนตามขอ ๒.๒ 
 ๒.๒  กรณีโครงการของเอกชน  ใหเสนอรายงาน
ในข้ันกอนขออนุญาตกอสร าง    ขอขยาย  ขอ
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร    กรณีใชวิธี
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ
รายงานในข้ันกอน แจงตอ   เจาพนักงานทองถ่ิน
และในข้ันกอนขออนุญาตประกอบกิจการตาม
กฎหมายวาดวยหอพัก หรือกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข หรือหากเปนอาคารชุดให เสนอใน
รายงาน ข้ันกอนขอจดทะเบียนอาคารชุดตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุด  
 
        

 
 
 



ทายประกาศ  ๒  ( ตอ ) 
การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕ 

 

 การจัดสรรท่ีดินเพื่อเปนท่ีอยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชยท่ีมีจํานวนท่ีดินแปลงยอยเกินกวา ๙๙  แปลง หรือมี
เนื้อท่ีเกินกวา  ๑๙ ไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานพยาบาล ท่ีมีจํานวนเตียงผูปวยไวคางคืนเกินกวา ๒๙ 
เตียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจการท่ีนําบานพักอาศัยท่ีอยูในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือ
ติดตอกันไปใชประโยชนเพ่ือใหบริการท่ีพักเปนการชั่วคราว 
สําหรับบุคคลอ่ืนใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมี
คาตอบแทน   ในลักษณะท่ีไมเขาขายโรงแรม และมีจํานวน
หองพักรวมท้ังหมดเกินกวา ๗๙ หอง 
 

      ๓ .๑  กรณี โ ค ร ง ก า รของส วน ร าชก า ร 
รัฐวิสาหกิจ  
       ๓.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานใน
ข้ันดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
        ๓.๑.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ให เสนอ
รายงานในข้ันกอนขออนุมัติงบประมาณหรือ
กอนดําเนินการกอสราง 
๓.๒  กรณีโครงการของเอกชน ใหเสนอรายงาน
ในข้ันกอนขออนุญาตจัดสรรท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการจัดสรรท่ีดิน   
 

๔.๑  กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
    ๔.๑.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานใน
ข้ันดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
    ๔.๑.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ให เสนอ
รายงานตามขอ ๔.๒ 
๔.๒ กรณีโครงการเอกชน   ใหเสนอรายงานใน
ข้ันกอนขออนุญาตกอสราง ขอขยาย ดัดแปลง หรือ
เปล่ียนแปลงการใชอาคาร     กรณีใชวิธีแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาตให เสนอ
รายงานในข้ันกอนการแจ งตอ เจ าพนักงาน
ทอง ถ่ิน  และข้ันก อนขออนุญาตจัดตั้ งตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาตกอสราง   
 

๕. ขยาย  ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร  
กรณีใช วิธีแจ งตอ เจ าพนักงานทอง ถ่ินตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยไมยื่น
ขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอนแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

 



ทายประกาศ ๒ (ตอ) 
การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ลําดบัที ่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 

 
๘ 
 
 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 
 

  
๑๐ 

 

 
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกัน เกินกวา 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนท่ีมีความสามารถใน
การบําบัดน้ําเสียเกิน ๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือ
สถานท่ีท่ีใชในการกําจัดมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการกําจัดเกิน 
๕๐ ตันตอวัน แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน 
 
 

ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๕๐๐  
ตันกรอสข้ึนไป 
 
 
 
 
 
ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตั้งแต ๒ ชองทางจราจรข้ึนไป 
ท่ีกอสรางบนพื้นดินท่ีมีความลาดชันเกินรอยละ ๒๕ และมี
ความยาวตอเนื่องกันตั้งแต ๑,๕๐๐ เมตรข้ึนไป 
 
 
 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 
 

  
๖ .   ให เสนอรายงานในขั้นกอนขออนุญาต
กอสราง   ขยาย  ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
อาคาร       กรณีใชวิธีแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยไมยื่น
ขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้นกอน
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ข้ันกอนขอเปด
ดําเนินกิจการ และกอนขอเปดดําเนินกิจการสวน
ขยายตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 
 ๗.๑ กรณีเปนโครงการที่ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในข้ันกอน
ขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และข้ันขอขยาย 
๗.๒ กรณีเปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในข้ัน
กอนขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ
ใชสถานท่ี และข้ันขยาย 
 

๘. ๑ กรณีโครงการท่ีไมตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในข้ันกอน
ขออนุญาตกอสราง 
 ๘.๒ กรณีโครงการท่ีตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอในข้ันกอน
ขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี  
 
๙.๑.  กรณีโครงการของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขอ
อนุมัติงบประมาณหรือกอนดําเนินการกอสราง   
๙.๒ กรณีโครงการของเอกชน ใหเสนอรายงาน
ในข้ันกอนขออนุญาตกอสราง 
 

๑๐.๑ กรณีโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอรายงานในขั้นดําเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
๑๐.๒ กรณีโครงการท่ีไมอยูในขอ  ๑๐.๑  ให
เสนอในข้ันก อนขออนุญาตก อสร า งต าม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 



ทายประกาศ ๓ 
แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

 
๑. สวนประกอบสําคัญ 

(๑) บทนํา : กลาวถึงวัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจาํเปนในการดําเนนิการ
โครงการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศกึษา 

(๒)  ท่ีตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบ
ทางส่ิงแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการในมาตราสวนท่ีเหมาะสม 

(๓) ทางเลือกท่ีตั้งโครงการ และวธีิการดําเนินโครงการ : พรอมเหตุผลและขอพิจารณาใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ 

(๔) รายละเอียดโครงการ : ใหมีรายละเอียดท่ีสามารถแสดงภาพรวมไดชัดเจน ไดแก 
ประเภท ขนาดที่ตั้ง ทางเลือกท่ีตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พรอม
เหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ รายละเอียดกระบวนการ 
หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใชท่ีดนิของโครงการโดยแสดงทิศ
และมาตราสวนท่ีเหมาะสม 

(๕) สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดท่ีฟนฟูไดและฟนฟูไมได 
รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคณุคาคณุภาพชีวติ ตลอดจนสภาพ
ปญหาปจจุบันบริเวณพืน้ท่ีโครงการ พรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณโครงการ 
การใชประโยชนท่ีดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณทีอ่าจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนนิโครงการทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

(๖) ผลกระทบหลักท่ีอาจเกดิขึ้นจากโครงการ : ใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
โดยใหความสําคัญในการประเมินผลกระทบที่มีนัยสําคัญ  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากโครงการ
ท่ีเปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม (๕)  

(๗) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียด
ในการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นตาม ( ๖) และในกรณีท่ีความ
เสียหายไมอาจหลีกเล่ียงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสยีหายดังกลาวดวย 

(๘) มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการ
ดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมทางวิชาการและ
การปฏิบัติ  ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการตดิตามและประเมนิผลภายหลังการดําเนนิ
โครงการดวย 

 



(๙ ) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไข  
       ผลกระทบดังกลาว  

 ๒. เอกสารและหลักฐานที่ตองนําเสนอ 
๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ 
๒.๒ ปกหนาและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ตามทายประกาศ ๕ 
๒.๓ หนงัสือรับรองการจดัทํารายงาน และบัญชีรายช่ือผูจดัทํารายงาน ตามทายประกาศ ๖ 
๒.๔ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ทายประกาศ ๔ 
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

   
๑. สวนประกอบสําคญั 

(๑) บทนํา : กลาวถึงท่ีมา วัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการ
โครงการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศกึษา 

(๒)  ท่ีตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบ  
        ทางส่ิงแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ มาตราสวน  
        ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราสวนท่ีเหมาะสม 
(๓) รายละเอียดโครงการ : ใหมีรายละเอียดท่ีสามารถแสดงภาพรวมไดชัดเจน เชน  

 ประเภท ขนาดที่ตั้งโครงการ  วิธีการดําเนินการโครงการ รายละเอียดกระบวนการ      
 หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ  เปนตน  ตลอดจนแผนผังการใชท่ีดินของ  
 โครงการโดยแสดงทิศและมาตราสวนท่ีเหมาะสม 

 (๔) สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ
        และส่ิงแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดท่ีฟนฟูไดและฟนฟูไมได    
        รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคณุคาคณุภาพชวีิต ตลอดจนสภาพ 
        ปญหาปจจุบันบริเวณพื้นท่ีโครงการ พรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณ 
        โครงการ การใชประโยชนท่ีดนิโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับ 
        ผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  (๕) การประเมินทางเลือกในการดําเนินโครงการและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้    
         จากโครงการ :  

(๕.๑)  ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯ จะตองเสนอทางเลือก ซ่ึงอาจ 
                 เปนท้ังทางเลือกท่ีตั้งโครงการ และ/หรือวิธีการดําเนินโครงการ  โดยทางเลือกท่ี 
                 เสนอทุกทางเลือกจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีเหตุผลวาบรรลุเปาหมาย 
                 และความจําเปนในการมีโครงการหรือไมมีโครงการอยางไร  มีมาตรการ 
                 ปองกันและแกไขผลกระทบในทกุทางเลือก และจะตองระบุทางเลือกท่ี 
                เหมาะสมที่สุดท่ีจะดําเนินโครงการ พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปน 
                ประกอบ 
    (๕.๒)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  : ใหประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จาก 
                โครงการ  ท้ังท่ีเปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากร 

    ส่ิงแวดลอมและคุณคาตางๆตาม (๔)  พรอมท้ังแยกประเภททรัพยากรเปน 
    ชนิดท่ีสามารถฟนฟูไดและฟนฟูไมได รวมทั้งใหประเมนิผลกระทบที่อาจ 
    เกิดขึน้ในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน  



(๖) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียด 
       ในการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึน้ตาม ( ๕) และในกรณีท่ีความ 
        เสียหายไมอาจหลีกเล่ียงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย 
(๗) มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการ 
       ดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมทางวิชาการ  
       และการปฏิบัติ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการ 
       ดําเนินโครงการดวย 
(๘) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญพรอมดวยมาตรการปองกนัและแกไข 

 ผลกระทบดังกลาว  
๒. เอกสารและหลักฐานที่ตองนําเสนอ 

๒.๑ รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ 
๒.๒ ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามแบบ สผ.๒ 
๒.๓ หนงัสือรับรองการจดัทํารายงาน และบัญชีรายช่ือผูจดัทํารายงาน ตามแบบ สผ. ๓ 
๒.๔ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทายประกาศ ๕ 
 

รายงานผลกระทบสิง่แวดลอมเบื้องตน 
 
ช่ือโครงการ................................................................................................................................................ 
 
ท่ีตั้งโครงการ............................................................................................................................................. 
 
ช่ือเจาของโครงการ.................................................................................................................................... 
 
ท่ีอยูเจาของโครงการ................................................................................................................................. 
 
การมอบอํานาจ 
       เจาของโครงการไดมอบอํานาจให......................................................................... 
          เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
       เจาของโครงการมิไดมอบอํานาจแตอยางใด 
 
 
 
 
       จัดทําโดย 
 
 
     ................................................................................ 
                             (ผูจัดทํารายงานฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ทายประกาศ ๖ 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 
       วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ...... 
 
 หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา.................................................................เปนผูจัดทํารายงาน 
 

ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนโครงการ.............................................................................. ใหแก 
 

........................................................................เพ่ือ.......................................................................... 
 

ตามคําขอเลขที่.................................................................................โดยคณะผูชํานาญการและเจาหนาท่ี 
 

ผูรับผิดชอบในการจดัทํารายงานดังตอไปนี ้
 
 
  ผูชํานาญการ     ลายมือช่ือ 
 
 ...................................................   ................................................. 
 
  เจาหนาท่ี     ลายมือช่ือ 
 
 ..................................................   ................................................. 
 
 ..................................................   .................................................. 
 
 ..................................................   .................................................. 

 
 

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

ตําแหนง ................................................. 
(ประทับตรานิติบุคคล) 

 



บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดลอมเบื้องตน 
 

 
ช่ือ 

 
ดาน/หัวขอท่ีทําการศึกษา 

สัดสวนผลงานคิดเปน % 
ของงานศึกษาจัดทํารายงาน 

ท้ังฉบับ 
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