
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางในการจดัทาํรายงาน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ และรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ในเขตพ้ืนท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัภเูก็ต 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ              

ท่ีเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ 

มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทาํได ้โดยอาศยั

อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับเพ่ือดําเนินใหเ้ป็นไปตามมาตรการขอ้ ๑๓               

ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ

คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ จึงกาํหนด

หลกัเกณฑ ์วธีิการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางในการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

และรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในเขตพื้ นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ี

จงัหวดัภเูก็ต ดงัต่อไปน้ี  
 

๑. ใหย้กเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง 

กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการ และหลักเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและ

แนวทางในการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ในเขตพ้ืนท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มบริเวณ

จังหวดัภูเก็ต จังหวดักระบ่ี และเมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๓  ลงวนัท่ี ๑๒ มิถุนายน          

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๒. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจัดทํารายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้และรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และขั้นตอนการเสนอรายงาน 

ใหเ้ป็นไปตามเอกสารทา้ยประกาศ ๑  
๓. กรณีโครงการหรือกิจการท่ีจะมีการดัดแปลง เปล่ียนการใชอ้าคาร หรือขยาย

โครงการหรือกิจการ จนทาํใหป้ระเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเขา้ข่ายตอ้งจดัทาํรายงาน

ตามท่ีกําหนดไวใ้นเอกสารทา้ยประกาศ ๑ ตอ้งจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

เบ้ืองตน้ หรือรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี 
 

/๔.  แนวทาง... 



-๒- 
 

๔. แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ และรายงานการ

วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามเอกสารทา้ยประกาศ ๒ และใหเ้ป็นไปตามแนวทาง

เฉพาะโครงการหรือกิจการ ตามท่ีสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

กาํหนด  
 ๕. การจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งจดัทําโดยบุคคลซ่ึงไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูช้าํนาญการศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม   
  ๖. การเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้หรือรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้สนอต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

และเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอาํนาจอนุญาตตามกฎหมายน้ันๆ   

๗. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หรือโครงการร่วมกบั

เอกชน ซ่ึงตอ้งเสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี ใหเ้สนอรายงานในขั้นก่อนขออนุมติัต่อ

คณะรฐัมนตรี 

๘.  กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไม่ตอ้งเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ หรือขออนุมัติ

งบประมาณ หรือก่อนดาํเนินการก่อสรา้ง แลว้แต่กรณี 
๙.  กรณีโครงการหรือกิจการซ่ึงจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย

ใหเ้สนอรายงานตามเอกสารทา้ยประกาศ ๑ 
๑๐. โครงการ หรือกิจการ ตามเอกสารทา้ยประกาศ ๑ ท่ีเป็นโครงการหรือกิจการ

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัท่ี 

๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ใหเ้ป็นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามคําสัง่คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ   



เอกสารทา้ยประกาศ ๑ 

การจดัทาํและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

 

ลาํดบัท่ี  ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 

๑ โรงงานส่งหรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้งเพื่อประกอบกิจการหรือขั้น

ขออนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่กรณี 

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิตไอน้ําเพื่อ

การจาํหน่าย 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้งเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้น

ขออนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่กรณี 

๓ โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมาย

วา่ดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยูอ่าศยัรวมตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยูห่า่งจาก

แนวชายฝัง่ทะเลเกินกวา่ ๕๐ เมตร ซ่ึงมีจาํนวน

หอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้งถึง ๗๙ หอ้ง หรือมีพื้ นท่ี 

ใชส้อยของทุกอาคารดงักล่าวรวมกนัตั้งแต่ ๕๐๐ 

ตารางเมตร แต่ไมถึ่ง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร   

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้ง หรือหากใชว้ธีิการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร

โดยไมย่ืน่ขอรบัใบอนุญาต ใหเ้สนอรายงานในขั้นการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน   

๔ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่

ดว้ยสถานพยาบาลท่ีมีเตียงสาํหรบัผูป่้วยไวค้า้งคืน

ตั้งแต่ ๑๐ เตียงถึง ๒๙ เตียง 

 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร หรือหากใชว้ธีิการ

แจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

อาคารโดยไมย่ืน่ขอรบัใบอนุญาต ใหเ้สนอรายงานในขั้นการ

แจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน   

๕ การขุด ตกั  หรือลอก กรวด ดิน ดินลกูรงั และ

ทรายบก บนพ้ืนท่ีท่ีมีความลึกจากระดบัพื้ นดิน

เกิน ๓ เมตร หรือมีพื้ นท่ีปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุมติัหรือขออนุญาตโครงการ 

 

๖ การจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรร

ท่ีดิน เพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือเพื่อประกอบการ

พาณิชย ์ท่ีมีจาํนวนท่ีดินแปลงยอ่ยไมถึ่ง ๒๕๐ 

แปลง หรือมีเน้ือท่ีไมเ่กิน ๑๐๐ ไร ่

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ย

การจดัสรรท่ีดิน 

๗ ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรบัเรือขนาด

ตั้งแต่ ๑๐๐ ตนักรอสขึ้ นไป แต่ไมถึ่ง ๕๐๐ ตนั

กรอส หรือมีความยาวหน้าท่าไมถึ่ง ๑๐๐ เมตร 

และพื้ นท่ีรวมของท่าเทียบเรือมีขนาดไมถึ่ง ๑,๐๐๐ 

ตารางเมตร เวน้แต่ท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา

ทุกขนาด 

ใหเ้สนอในขั้นกอ่นขออนุมติัหรือขออนุญาตโครงการ 

๘ เขื่อนกกัเก็บหรืออ่างเก็บน้ําท่ีมีปริมาตรเก็บกกั

ตั้งแต่ ๑๖๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร แต่ไมถึ่ง 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุมติัหรือขออนุญาตโครงการ 

 

๙ ทางหรือถนนส่วนบุคคลท่ีกอ่สรา้งบนพ้ืนดินท่ีมี

ความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ ๑๕ ขึ้ นไป  และมีความ

ยาวต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ 

เมตร หรือบนพื้ นท่ีท่ีมีความสงูจากระดบัน้ําทะเล

ปานกลางเกินกวา่ ๘๐ เมตร และมีความยาว

ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้ง 

๑๐ ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง 

ท่ีกอ่สรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ 

๑๕ ถึง รอ้ยละ ๒๕  

 

 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุมติัหรือขออนุญาตโครงการ 



ลาํดบัท่ี  ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 

๑๑ โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมท่ีมขีีดความสามารถ

ในการบาํบดัน้ําเสียไดไ้มเ่กิน ๓,๐๐๐ ลกูบาศก์

เมตร ต่อวนั  หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมลู

ฝอยท่ีมปีริมาณในการกาํจดัไมเ่กิน ๕๐ ตนัต่อวนั 

แต่ไมร่วมถึงโรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวม

เฉพาะส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไมใ่ชแ้ลว้ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยโรงงาน 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้งเพ่ือประกอบกิจการหรือ 

ขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่กรณี 

 

 

๑๒ กิจการท่ีนําบา้นพกัอาศยัท่ีมีจาํนวนตั้งแต่ ๑๐ หลงั

ถึง ๗๙ หลงั หรือหอ้งแถว ตึกแถวหรือบา้นแถว  

ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้งถึง ๗๙ หอ้ง ท่ีอยู่

ในท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือติดต่อกนั ไปใหบ้ริการ

เป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่

ดว้ยโรงแรม 

 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้ง หรือหากใชว้ธีิการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร

โดยไมย่ืน่ขอรบัใบอนุญาต ใหเ้สนอรายงานในขั้นการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



การจดัทาํและเสนอรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

ลาํดบัท่ี ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 

๑ โรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าเพื่อจาํหน่าย ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้งเพื่อประกอบกิจการหรือ 

ขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่กรณี 

๒ โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายวา่

ดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยูอ่าศยัรวมตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่

ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร ซ่ึงมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ 

๘๐ หอ้งขึ้ นไป หรือมีพื้ นท่ีใชส้อยของทุกอาคาร

ดงักล่าวรวมกนัตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ นไป  

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้ง หรือหากใชว้ธีิการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร

โดยไมย่ืน่ขอรบัใบอนุญาต ใหเ้สนอรายงานในขั้นการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  

 

๓ โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายวา่

ดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยูอ่าศยัรวมตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่

ทะเลไมเ่กิน ๕๐ เมตร 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้ง หรือหากใชว้ธีิการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร

โดยไมย่ืน่ขอรบัใบอนุญาต ใหเ้สนอรายงานในขั้นการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  

๔ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ดว้ยสถานพยาบาลท่ีมีเตียงสาํหรบัผูป่้วยไวค้า้งคืน

ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้ นไป 

 

ใหเ้สนอในขัน้ขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  หรือหากใชว้ธีิการ

แจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

อาคารโดยไมย่ืน่ขอรบัใบอนุญาตใหเ้สนอรายงานในขั้นการ

แจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน   

๕ การจดัสรรท่ีดิน ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรร

ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ

พาณิชย์ ท่ีมีจํานวนท่ีดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ 

แปลงขึ้ นไป  หรือมีเน้ือท่ีเกินกวา่ ๑๐๐ ไร ่  

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ย

การจดัสรรท่ีดิน 

๖ ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรบัเรือขนาด

ตั้งแต่ ๕๐๐ ตนักรอส หรือมีความยาวหน้าท่า

ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือพื้ นท่ีรวมของท่าเทียบเรือมี

ขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้ นไป 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุมติัหรือขออนุญาตโครงการ 

 

๗ ท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬาทุกขนาด ใหเ้สนอในขั้นขออนุมติัหรือขออนุญาตโครงการ 

๘ เขื่อนกักเก็บหรืออ่างเก็บน้ําท่ีมีปริมาตรเก็บกัก

ตั้งแต่  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตรขึ้ นไป 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุมติัหรือขออนุญาตโครงการ  

 

๙ ทางหรือถนนส่วนบุคคล ท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมี

ความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ ๑๕ ขึ้ นไป  และมีความ

ยาวต่อเน่ืองกนัเกินกว่า ๑,๕๐๐ เมตร หรือบน

พื้ นท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน

กวา่ ๘๐ เมตร และมีความยาวต่อเน่ืองกนัเกินกวา่ 

๑,๕๐๐ เมตร  

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้ง  

 

๑๐ ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าดว้ยทางหลวง 

ท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินกว่ารอ้ยละ 

๒๕ หรือบนพื้ นท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเล

ปานกลางเกินกวา่ ๘๐ เมตร  

ใหเ้สนอในขั้นขออนุมติั หรือขออนุญาตกอ่สรา้ง 

๑๑ โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถ

ในการบาํบดัน้ําเสียไดเ้กิน ๓,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร

ต่อวนั  หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมลูฝอยท่ีมี

ปริมาณในการกาํจดัเกิน ๕๐ ตันต่อวนั และ 

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูล

หรือวสัดุท่ีไมใ่ชแ้ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้งเพื่อประกอบกิจการหรือขั้น

ขออนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่กรณี 



ลาํดบัท่ี ประเภทโครงการหรอืกิจการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 

๑๒ กิจการท่ีนําบา้นพกัอาศยัท่ีมีจาํนวนตั้งแต่ ๘๐  

หลงั ขึ้ นไป หรือหอ้งแถว ตึกแถว หรือบา้นแถว  

ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๘๐ หอ้งขึ้ นไป ท่ีอยูใ่น

ท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือติดต่อกนั ไปใหบ้ริการเป็น

สถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ย

โรงแรม 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้ง  หรือหากใชว้ธีิการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร

โดยไมย่ืน่ขอรบัใบอนุญาต ใหเ้สนอรายงานในขั้นการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน   

๑๓ อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  

 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตก่อสรา้ง  หรือหากใชว้ิธีการแจง้ต่อ

เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร

โดยไม่ยื่นขอรบัใบอนุญาต ใหเ้สนอรายงานในขั้นแจง้ต่อเจา้

พนักงานทอ้งถ่ิน 

๑๔ โรงฆา่สตัว ์ ใหเ้สนอในขั้นขออนุญาตกอ่สรา้งเพื่อประกอบกิจการหรือขั้น

ขออนุญาตประกอบกิจการ แลว้แต่กรณี 

๑๕ การดาํเนินการของทางราชการในพื้ นท่ีป่าชายเลน

เส่ือมโทรม ตามขอ้ ๑๒ (๔) (ข) 

ใหเ้สนอในขั้นขออนุมติัโครงการ   

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



เอกสารทา้ยประกาศ ๒  

แนวทางการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 
๑. สาระสาํคญั 

๑.๑ บทนํา : กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องโครงการ  เหตุผลความจาํเป็นในการดาํเนินการโครงการ  วตัถุประสงค ์  
      การจดัทาํรายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวธีิการศึกษา 
๑.๒ ท่ีตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนท่ีตั้งโครงการ รวมทั้งแผนท่ีแสดงองคป์ระกอบทางส่ิงแวดลอ้มในบริเวณท่ี   
      อาจไดร้บัผลกระทบจากโครงการในมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
๑.๓ ทางเลือกท่ีตั้งโครงการ และวธีิดาํเนินการโครงการ : พรอ้มเหตุผลและขอ้พิจารณาในการตดัสินใจเลือก   
      แนวทางท่ีเสนอ 

๑.๔ รายละเอียดโครงการ : ใหมี้รายละเอียดท่ีสามารถแสดงภาพรวมท่ีชดัเจน ไดแ้ก ่ประเภท ขนาดท่ีตั้ง    
       ทางเลือกท่ีตั้งโครงการและวธีิการดาํเนินการโครงการ พรอ้มเหตุผลและขอ้พิจารณาในการตดัสินใจเลือก   
       แนวทางท่ีเสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผงัการใชท่ี้ดินของ  
       โครงการ โดยแสดงทิศและมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
๑.๕ สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั : ใหแ้สดงรายละเอียดพรอ้มภาพถ่าย ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดา้น 
      กายภาพ ชีวภาพ โดยจาํแนกเป็นชนิดท่ีฟ้ืนฟไูดแ้ละฟ้ืนฟไูมไ่ด ้รายละเอียดคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 
      และคุณค่าคุณภาพชีวติ ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบนับริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พรอ้มแสดงแผนท่ี  สภาพแวดลอ้ม 
      บริเวณโครงการ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยรอบโครงการ  ตลอดจนบริเวณท่ีอาจไดร้บั ผลกระทบจากการดาํเนิน 
      โครงการทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
๑.๖ ผลกระทบหลกัท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ : ใหป้ระเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ โดยใหค้วามสาํคญัใน 
      การประเมินผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญั ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากโครงการท่ีเป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ 
      ทางออ้มต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆตาม ๑.๕ 
๑.๗  มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการป้องกนัและ 
       แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตาม ๑.๖ และในกรณีท่ีความเสียหายไมอ่าจหลีกเล่ียงไดใ้หเ้สนอ 
       แผนการชดเชยความเสียหายดงักล่าวดว้ย 
๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม : เสนอมาตรการและแผนการดาํเนินการในการติดตาม 
       ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมทางวชิาการและการปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของการติดตาม    
       และประเมินผลภายหลงัการดาํเนินโครงการดว้ย  
๑.๙  ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัพรอ้มดว้ยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว  

ทั้งน้ี จะตอ้งดาํเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม  
ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

 
๒ . เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งนาํเสนอ  

๒.๑ รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ จาํนวนไมน่้อยกวา่ ๑๕ ฉบบั 
๒.๒ ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ตามแบบ สผ. ๗ 

๒.๓ หนังสือรบัรองการจดัทาํรายงาน และบญัชีรายช่ือผูจ้ดัทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ตามแบบ สผ. ๘ 
๒.๔ บญัชีรายช่ือผูจ้ดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ตามแบบ สผ.๙ 
๒.๕ สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 



 
แบบ สผ. ๗ 

 
 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 
 
ช่ือโครงการ.............................................................................................................................................................................. 
 
ท่ีตั้งโครงการ........................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือเจา้ของโครงการ................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยูเ่จา้ของโครงการ............................................................................................................................................................ 
 
การมอบอาํนาจ 
   (     ) เจา้ของโครงการไดม้อบอาํนาจให.้.......................................................................................  
           เป็นผูด้าํเนินการเสนอรายงาน ดงัหนังสือมอบอาํนาจท่ีแนบ 
 
   (      ) เจา้ของโครงการมิไดม้อบอาํนาจแต่อยา่งใด 
 
 
        จดัทาํโดย 
 
 
                   .................................................................................................... 
        (ผูจ้ดัทาํรายงานฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สผ. ๘ 

 
 

หนงัสือรบัรองการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 
                          วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ. .... 
 
                    หนังสือฉบบัน้ีขอรบัรองวา่.............................................................เป็นผูจ้ดัทาํรายงาน 
 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้โครงการ.......................................................................................................... 

 
ใหแ้ก.่.............................................เพื่อ..............................................ตามคาํขอเลขท่ี............................................ 
 
โดยมีคณะผูช้าํนาญการและเจา้หนา้ท่ีผูร้บผิดชอบในการจดัทาํรายงาน ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
   

               ผูช้าํนาญการ       ลายมอืช่ือ 
       .....................................      .......................................... 
 
                  เจา้หนา้ท่ี                 ลายมอืช่ือ 
        .....................................             ............................................              

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

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

   
 
       ............................................. 
       (..........................................) 
 
   ตาํแหน่ง.................................. 
      (ประทบัตรานิติบุคล)    
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สผ. ๙ 

 
บญัชีรายช่ือผูจ้ดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

 
ช่ือ ดา้น/หวัหนา้ท่ีทาํการศึกษา สดัสว่นผลงานคิดเป็น%ของงาน

การศึกษาจดัทาํรายงานทั้งฉบบั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



 
แนวทางการจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

๑. สาระสาํคญั 
๑.๑ รายงานฉบบัยอ่ ตอ้งประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี 

๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พรอ้มกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๑.๑.๒ ท่ีตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนท่ีตั้งโครงการ รวมทั้งแผนท่ีแสดงองคป์ระกอบทางส่ิงแวดลอ้มใน 
บริเวณท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากโครงการ ตามมาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
 ๑.๑.๓ ทางเลือกท่ีตั้งโครงการและวธีิการดาํเนินการโครงการ พรอ้มเหตุผลและขอ้พิจารณาในการตดัสินใจ 
แนวทางท่ีเสนอ 
 ๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั พรอ้มดว้ยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ 
ดงักล่าว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ. ๑  
 
๑.๒ รายงานหลกั ตอ้งประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี  

๑.๒.๑  บทนํา : กล่าวถึงท่ีมา  วตัถุประสงคข์องโครงการ  เหตุผลความจาํเป็นในการดาํเนินการโครงการ    
 วตัถุประสงคก์ารจดัทาํรายงานฯ  ขอบเขตการศึกษาและวธีิการศึกษา 

๑.๒.๒ ท่ีตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนท่ีตั้งโครงการ  รวมทั้งแผนท่ีแสดงองคป์ระกอบทางส่ิงแวดลอ้มใน 
บริเวณท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากโครงการ    มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
   ๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ใหมี้รายละเอียดท่ีสามารถแสดงภาพรวมท่ีชดัเจน ไดแ้ก ่ ประเภท ขนาดท่ีตั้ง 
โครงการ   วธีิการดาํเนินการโครงการ รายละเอียดกระบวนการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็นตน้ ตลอดจน 
แผนผงัการใชท่ี้ดินของโครงการ โดยแสดงทิศและมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 

๑.๒.๔ สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั : ใหแ้สดงรายละเอียดพรอ้มภาพถ่าย ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นกายภาพ ชีวภาพ โดยจาํแนกเป็นชนิดท่ีฟ้ืนฟไูดแ้ละฟ้ืนฟไูมไ่ด ้ รายละเอียดคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ 
คุณค่า คุณภาพชีวติ ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบนับริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พรอ้มแสดงแผนท่ี สภาพแวดลอ้มบริเวณ 
โครงการ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยรอบโครงการ  ตลอดจนบริเวณท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินโครงการทั้งใน 
ระยะสั้นและระยะยาว 

๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดาํเนินการและการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากโครงการ   
  (๑)  ทางเลือกในการดาํเนินโครงการ : ในรายงานฯจะตอ้งเสนอทางเลือก ซ่ึงอาจเป็นทั้งทางเลือก 
ท่ีตั้งโครงการหรือวธีิการดาํเนินโครงการ โดยทางเลือกท่ีเสนอทุกทางเลือกจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มีเหตุผล 
วา่บรรลุเป้าหมายและความจาํเป็นในการมีโครงการหรือไม่มีโครงการอยา่งไร  มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ 
ในทุกทางเลือก และจะตอ้งระบุทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะดาํเนินโครงการ พรอ้มแสดงเหตุผลและความจาํเป็น 
ประกอบ 

(๒)  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม : ใหป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ ทั้งท่ีเป็น 
ผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางออ้มต่อทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆตาม ๑.๒.๔  พรอ้มทั้งแยกประเภท 
ทรพัยากรเป็นชนิดท่ีสามารถฟ้ืนฟไูดแ้ละฟ้ืนฟไูม่ได ้ รวมทั้งใหป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของ 
โครงการเปรียบเทียบกนั 

๑.๒.๖  มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการป้องกนั 
และ แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตาม ๑.๒.๕ และในกรณีท่ีความเสียหายไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้หเ้สนอแผนการ 
ชดเชย ความเสียหายดงักล่าวดว้ย 

๑..๒.๗  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม : เสนอมาตรการและแผนการดาํเนินการในการ 
ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมทางวชิาการและการปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของการติดตาม   
และประเมินผลภายหลงัการดาํเนินโครงการดว้ย  



-๒- 
 

๑.๒.๘  ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอ้มท่ีสาํคญัพรอ้มดว้ยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว  
 

ทั้งน้ี จะตอ้งดาํเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทาง 
สงัคม และ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

 
๒ . เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งนาํเสนอ  

๒.๑ รายงานหลกั จาํนวนไมน่้อยกวา่ ๑๕ ฉบบั 
๒.๒ รายงานยอ่ จาํนวนไมน่้อยกวา่ ๑๕ ฉบบั 
๒.๓ ปกหน้าและปกในของรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามแบบ สผ. ๒  
๒.๔ หนังสือรบัรองการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามแบบ สผ. ๓  
๒.๕ สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
๒.๖ บญัชีรายช่ือผูจ้ดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามแบบ สผ. ๕ 
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามแบบ สผ.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๑ 
 

รายงานการแสดงผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มที่สาํคญั 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดลอ้ม

และคณุค่าตา่งๆ 
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ที่สาํคญั 
มาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ 
 
 

   

ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางชีวภาพ 
 
 

   

คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์
 
 

   

คณุค่าตอ่คณุภาพชีวิต 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๒ 

 
 

รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
 
ช่ือโครงการ.............................................................................................................................................................................. 
 
ท่ีตั้งโครงการ........................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือเจา้ของโครงการ................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยูเ่จา้ของโครงการ............................................................................................................................................................ 
 
การมอบอาํนาจ 
   (     ) เจา้ของโครงการไดม้อบอาํนาจให.้.......................................................................................  
           เป็นผูด้าํเนินการเสนอรายงาน ดงัหนังสือมอบอาํนาจท่ีแนบ 
 
   (      ) เจา้ของโครงการมิไดม้อบอาํนาจแต่อยา่งใด 
 
 
        จดัทาํโดย 
 
 
                   .................................................................................................... 
       (ช่ือนิติบุคคลท่ีจดัทาํรายงาน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๓ 
 
 

หนงัสือรบัรองการจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
 

                                วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ. .... 
 
 หนังสือฉบบัน้ีขอรบัรองวา่.............................................................เป็นผูจ้ดัทาํรายงานการวเิคราะห ์
 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ....................................................................................................................... 

 
ใหแ้ก.่.............................................เพื่อ..............................................ตามคาํขอเลขท่ี......................................  
 
โดยมีคณะผูช้าํนาญการและเจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบในการจดัทาํรายงาน ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
   

    ผูช้าํนาญการ             ลายมอืช่ือ 
.............................      ................................ 

 
     เจา้หนา้ท่ี              ลายมอืช่ือ 
..............................      ................................ 
..............................      ................................ 
..............................      ................................. 

 
 
     .................................................... 
    (...................................................) 
   ตาํแหน่ง.................................................... 

              (ประทบัตรานิติบุคล)    
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๖ 
 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

เหตผุลในการเสนอรายงานฯ 
( ) เป็นโครงการเขา้ขา่ยตอ้งจดัทาํรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

เร่ือง กาํหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซ่ึงตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

หลกัเกณฑ ์วธีิการ ระเบียบปฏบิติั และแนวทางการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประเภท

โครงการ ................................................................................................................................................................ 
( ) เป็นโครงการท่ีจดัทาํรายงานฯ เน่ืองจากมติคณะรฐัมนตรี เร่ือง ........................................................ 

เมื่อวนัท่ี .........................(โปรดแนบมติคณะรฐัมนตรีและเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง) 
 ( ) จดัทาํรายงานฯ ตามความตอ้งการของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. 
 
วนัท่ีลงนามในสญัญาว่าจา้งจดัทาํรายงานฯ ............................................................................................................ 

 
การขออนุญาตโครงการ  
 ( ) รายงานฯ น้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุญาตจาก ............................................................................... 
(ระบุชื่อหน่วยงานผูใ้หอ้นุญาต) กาํหนดโดย พ.ร.บ...................................................................................................... 

มาตรา/ประเภทท่ี / ขอ้ / ลาํดบัท่ี................................................................................................................................ 
 (  ) รายงานฯ จดัทาํข้ึนเพือ่ประกอบการขออนุมติัจากคณะรฐัมนตรี 
 (  ) โครงการน้ีไมต่อ้งยืน่ขอรบัใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไมต่อ้งขออนุมติัจากคณะรฐัมนตรี 
 (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................................................ 
 
สถานภาพโครงการ (ระบุไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 
 (  ) กอ่นศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
 (  ) กาํลงัศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
 (  ) ยงัไมไ่ดก้อ่สรา้ง 
 (  ) เร่ิมกอ่สรา้งโครงการแลว้ (แนบภาพถ่ายพรอ้มระบุวนัท่ี) 
 (  ) ทดลองเดินเคร่ืองแลว้ 
 (  ) เปิดดาํเนินโครงการแลว้ 
 
 สถานภาพโครงการน้ีรายงานเม่ือวนัที่ .................................................................... 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๕ 
 

บญัชีรายช่ือผูจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
 

ช่ือ ดา้น/หวัขอ้ที่ทาํการศึกษา สดัสว่นผลงานคิดเป็น%ของงาน 

ศึกษาจดัทาํรายงานทั้งฉบบั 
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