ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิและแนวทางในการจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้ นที่คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรัก ษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที่ มี บ ทบัญ ญัติ บ างประการ
ที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัย
อํา นาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมาย ประกอบกับ เพื่ อ ดํา เนิ น ให้เ ป็ นไปตามมาตรการข้อ ๑๓
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดเขตพื้ นที่ และมาตรการ
คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้ นที่คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่
จังหวัดภูเก็ต ดังต่อไปนี้
๑. ให้ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น ในเขตพื้ นที่คุม้ ครองสิ่งแวดล้อมบริเวณ
จังหวัดภูเก็ ต จังหวัดกระบี่ และเมืองพัท ยา จัง หวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุน ายน
พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. ประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการซึ่ งต้องจัด ทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้ องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการเสนอรายงาน
ให้เป็ นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๑
๓. กรณี โครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร หรือขยาย
โครงการหรือกิจการ จนทําให้ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงาน
ตามที่ กําหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๑ ต้องจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เบื้ องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี
/๔. แนวทาง...

-๒๔. แนวทางการจัด ทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้ องต้น และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็ นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ และให้เป็ นไปตามแนวทาง
เฉพาะโครงการหรือกิจการ ตามที่สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กําหนด
๕. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้ องต้นหรื อ รายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องจัดทําโดยบุคคลซึ่งได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นผูช้ าํ นาญการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
๖. การเสนอรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้ องต้น หรื อรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอาํ นาจอนุ ญาตตามกฎหมายนั้นๆ
๗. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับ
เอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอรายงานในขั้นก่อนขออนุ มตั ิต่อ
คณะรัฐมนตรี
๘. กรณี โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ตอ้ งเสนอขอรับ
ความเห็ น ชอบจากคณะรัฐ มนตรี ให้เ สนอรายงานในขั้น ขออนุ มัติ โ ครงการ หรื อ ขออนุ มัติ
งบประมาณ หรือก่อนดําเนิ นการก่อสร้าง แล้วแต่กรณี
๙. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากทางราชการตามกฎหมาย
ให้เสนอรายงานตามเอกสารท้ายประกาศ ๑
๑๐. โครงการ หรือกิจการ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๑ ที่เป็ นโครงการหรือกิจการ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามคําสัง่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ

เอกสารท้ายประกาศ ๑
การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น
ลําดับที่

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ

๑

โรงงานส่งหรือจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตไอนํ้าเพื่อ
การจําหน่ าย
โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยูอ่ าศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยูห่ า่ งจาก
แนวชายฝัง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร ซึ่งมีจาํ นวน
ห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้องถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพื้นที่
ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๕๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร หรือหากใช้วธิ ีการ
ด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ตั้งแต่ ๑๐ เตียงถึง ๒๙ เตียง
อาคารโดยไม่ยนื่ ขอรับใบอนุ ญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง และ
ให้เสนอในขั้นขออนุ มตั ิหรือขออนุ ญาตโครงการ
ทรายบก บนพื้ นที่ที่มีความลึกจากระดับพื้ นดิน
เกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐
ตารางเมตร
การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ดิน เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยหรือเพื่อประกอบการ
การจัดสรรที่ดิน
พาณิชย์ ที่มีจาํ นวนที่ดินแปลงย่อยไม่ถึง ๒๕๐
แปลง หรือมีเนื้ อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่
ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาด
ให้เสนอในขั้นก่อนขออนุ มตั ิหรือขออนุ ญาตโครงการ
ตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสขึ้ นไป แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตัน
กรอส หรือมีความยาวหน้าท่าไม่ถึง ๑๐๐ เมตร
และพื้ นที่รวมของท่าเทียบเรือมีขนาดไม่ถึง ๑,๐๐๐
ตารางเมตร เว้นแต่ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา
ทุกขนาด
เขื่อนกักเก็บหรืออ่างเก็บนํ้าที่มีปริมาตรเก็บกัก
ให้เสนอในขั้นขออนุ มตั ิหรือขออนุ ญาตโครงการ
ตั้งแต่ ๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่ถึง
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ทางหรือถนนส่วนบุคคลที่กอ่ สร้างบนพื้ นดินที่มี
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง
ความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕ ขึ้ นไป และมีความ
ยาวต่อเนื่ องกันตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐
เมตร หรือบนพื้ นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร และมีความยาว
ต่อเนื่ องกันตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร
ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ให้เสนอในขั้นขออนุ มตั ิหรือขออนุ ญาตโครงการ
ที่กอ่ สร้างบนพื้ นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ
๑๕ ถึง ร้อยละ ๒๕

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้น
ขออนุ ญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้น
ขออนุ ญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วธิ ีการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
โดยไม่ยนื่ ขอรับใบอนุ ญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒
ลําดับที่

ประเภทโครงการหรือกิจการ

๑๑

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มขี ีดความสามารถ
ในการบําบัดนํ้าเสียได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร ต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูล
ฝอยที่มปี ริมาณในการกําจัดไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวัน
แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
เฉพาะสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจาํ นวนตั้งแต่ ๑๐ หลัง
ถึง ๗๙ หลัง หรือห้องแถว ตึกแถวหรือบ้านแถว
ที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้องถึง ๗๙ ห้อง ที่อยู่
ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้บริการ
เป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม

๑๒

ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือ
ขั้นขออนุ ญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วธิ ีการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
โดยไม่ยนื่ ขอรับใบอนุ ญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลําดับที่

ประเภทโครงการหรือกิจการ

๑

โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ าย

๒

โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม หรืออาคารอยูอ่ าศัยรวมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่
ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร ซึ่งมีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่
๘๐ ห้อ งขึ้ นไป หรื อ มี พื้ นที่ ใ ช้ส อยของทุ ก อาคาร
ดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ นไป
โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม หรืออาคารอยูอ่ าศัยรวมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่
ทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้ นไป

๓

๔

๕

๖

๗
๘
๙

๑๐

๑๑

ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือ
ขั้นขออนุ ญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วธิ ีการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
โดยไม่ยนื่ ขอรับใบอนุ ญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วธิ ีการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
โดยไม่ยนื่ ขอรับใบอนุ ญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้เสนอในขัน้ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร หรือหากใช้วธิ ีการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารโดยไม่ยนื่ ขอรับใบอนุ ญาตให้เสนอรายงานในขั้นการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การจัดสรรที่ ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ ดิ น เพื่ อ เป็ นที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ เพื่ อ ประกอบการ การจัดสรรที่ดิน
พาณิ ช ย์ ที่ มี จํา นวนที่ ดิ น แปลงย่ อ ยตั้ง แต่ ๒๕๐
แปลงขึ้ นไป หรือมีเนื้ อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่
ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาด
ให้เสนอในขั้นขออนุ มตั ิหรือขออนุ ญาตโครงการ
ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่า
ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือพื้ นที่รวมของท่าเทียบเรือมี
ขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้ นไป
ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬาทุกขนาด
ให้เสนอในขั้นขออนุ มตั ิหรือขออนุ ญาตโครงการ
เขื่ อ นกัก เก็ บ หรื อ อ่ า งเก็ บ นํ้ า ที่ มี ป ริ ม าตรเก็ บ กัก ให้เสนอในขั้นขออนุ มตั ิหรือขออนุ ญาตโครงการ
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้ นไป
ทางหรื อ ถนนส่ ว นบุ ค คล ที่ ก่ อ สร้า งบนพื้ นที่ ที่ มี ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง
ความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕ ขึ้ นไป และมีความ
ยาวต่อเนื่ องกันเกินกว่า ๑,๕๐๐ เมตร หรือบน
พื้ นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลางเกิน
กว่า ๘๐ เมตร และมีความยาวต่อเนื่ องกันเกินกว่า
๑,๕๐๐ เมตร
ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ให้เสนอในขั้นขออนุ มตั ิ หรือขออนุ ญาตก่อสร้าง
ที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ
๒๕ หรื อ บนพื้ นที่ ที่ มี ค วามสูง จากระดับ นํ้ า ทะเล
ปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถ ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้น
ในการบําบัดนํ้าเสียได้เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขออนุ ญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
ต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณในการกําจัดเกิน ๕๐ ตันต่อวัน และ
โรงงานปรับคุ ณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่ งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๒
ลําดับที่

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ

๑๒

กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจาํ นวนตั้งแต่ ๘๐
หลัง ขึ้ นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
ที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้ นไป ที่อยูใ่ น
ที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้บริการเป็ น
สถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วธิ ีการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
โดยไม่ยนื่ ขอรับใบอนุ ญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๑๓

๑๔
๑๕

ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ
เจ้าพนั กงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุ ญาต ให้เสนอรายงานในขั้นแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
โรงฆ่าสัตว์
ให้เสนอในขั้นขออนุ ญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้น
ขออนุ ญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
การดําเนิ นการของทางราชการในพื้ นที่ป่าชายเลน ให้เสนอในขั้นขออนุ มตั ิโครงการ
เสื่อมโทรม ตามข้อ ๑๒ (๔) (ข)

เอกสารท้ายประกาศ ๒
แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ บทนํา : กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็ นในการดําเนิ นการโครงการ วัตถุประสงค์
การจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
๑.๒ ที่ต้งั โครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ต้งั โครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่
อาจได้รบั ผลกระทบจากโครงการในมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๓ ทางเลือกที่ต้งั โครงการ และวิธีดาํ เนิ นการโครงการ : พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
แนวทางที่เสนอ
๑.๔ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมที่ชดั เจน ได้แก่ ประเภท ขนาดที่ต้งั
ทางเลือกที่ต้งั โครงการและวิธีการดําเนิ นการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
แนวทางที่เสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใช้ที่ดินของ
โครงการ โดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๕ สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็ นชนิ ดที่ฟื้นฟูได้และฟื้ นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์
และคุณค่าคุณภาพชีวติ ตลอดจนสภาพปั ญหาปั จจุบนั บริเวณพื้ นที่โครงการ พร้อมแสดงแผนที่ สภาพแวดล้อม
บริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการดําเนิ น
โครงการทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
๑.๖ ผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้ นจากโครงการ : ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น โดยให้ความสําคัญใน
การประเมินผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้ นจากโครงการที่เป็ นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆตาม ๑.๕
๑.๗ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ นตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอ
แผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย
๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนิ นการในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบตั ิ ซึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่ งของการติดตาม
และประเมินผลภายหลังการดําเนิ นโครงการด้วย
๑.๙ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํ คัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
ทั้งนี้ จะต้องดําเนิ นการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น
๒ . เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งนําเสนอ
๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ
๒.๒ ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น ตามแบบ สผ. ๗
๒.๓ หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน และบัญชีรายชื่อผูจ้ ดั ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น ตามแบบ สผ. ๘
๒.๔ บัญชีรายชื่อผูจ้ ดั ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้นตามแบบ สผ.๙
๒.๕ สําเนาใบอนุ ญาตเป็ นผูม้ ีสิทธิจดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบ สผ. ๗

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น
ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................................................
ที่ต้งั โครงการ...........................................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของโครงการ................................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ จ้าของโครงการ............................................................................................................................................................
การมอบอํานาจ
(

) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้........................................................................................
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ

(

) เจ้าของโครงการมิได้มอบอํานาจแต่อย่างใด

จัดทําโดย

....................................................................................................
(ผูจ้ ดั ทํารายงานฯ)

แบบ สผ. ๘

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ....
หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า.............................................................เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้นโครงการ..........................................................................................................
ให้แก่..............................................เพื่อ..............................................ตามคําขอเลขที่............................................
โดยมีคณะผูช้ าํ นาญการและเจ้าหน้าที่ผรู้ บผิดชอบในการจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้

ผูช้ าํ นาญการ
.....................................

ลายมือชื่อ
..........................................

เจ้าหน้าที่
.....................................
.....................................
.....................................

ลายมือชื่อ
............................................
..........................................
..........................................

.............................................
(..........................................)
ตําแหน่ ง..................................
(ประทับตรานิ ติบุคล)

แบบ สผ. ๙
บัญชีรายชื่อผูจ้ ดั ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น
ชื่อ

ด้าน/หัวหน้าที่ทาํ การศึกษา

สัดส่วนผลงานคิดเป็ น%ของงาน
การศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ รายงานฉบับย่อ ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ ที่ต้งั โครงการโดยมีภาพและแผนที่ต้งั โครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณที่อาจได้รบั ผลกระทบจากโครงการ ตามมาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๑.๓ ทางเลือกที่ต้งั โครงการและวิธีการดําเนิ นการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจ
แนวทางที่เสนอ
๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาํ คัญ พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ. ๑
๑.๒ รายงานหลัก ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๒.๑ บทนํา : กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็ นในการดําเนิ นการโครงการ
วัตถุประสงค์การจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
๑.๒.๒ ที่ต้งั โครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ต้งั โครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณที่อาจได้รบั ผลกระทบจากโครงการ มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมที่ชดั เจน ได้แก่ ประเภท ขนาดที่ต้งั
โครงการ วิธีการดําเนิ นการโครงการ รายละเอียดกระบวนการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็ นต้น ตลอดจน
แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ โดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม
๑.๒.๔ สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็ นชนิ ดที่ฟื้นฟูได้และฟื้ นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ และ
คุณค่า คุณภาพชีวติ ตลอดจนสภาพปั ญหาปั จจุบนั บริเวณพื้ นที่โครงการ พร้อมแสดงแผนที่ สภาพแวดล้อมบริเวณ
โครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการดําเนิ นโครงการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนิ นการและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากโครงการ
(๑) ทางเลือกในการดําเนิ นโครงการ : ในรายงานฯจะต้องเสนอทางเลือก ซึ่งอาจเป็ นทั้งทางเลือก
ที่ต้งั โครงการหรือวิธีการดําเนิ นโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีเหตุผล
ว่าบรรลุเป้าหมายและความจําเป็ นในการมีโครงการหรือไม่มีโครงการอย่างไร มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ในทุกทางเลือก และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนิ นโครงการ พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็ น
ประกอบ
(๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากโครงการ ทั้งที่เป็ น
ผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆตาม ๑.๒.๔ พร้อมทั้งแยกประเภท
ทรัพยากรเป็ นชนิ ดที่สามารถฟื้ นฟูได้และฟื้ นฟูไม่ได้ รวมทั้งให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นในทุกทางเลือกของ
โครงการเปรียบเทียบกัน
๑.๒.๖ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการป้องกัน
และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอแผนการ
ชดเชย ความเสียหายดังกล่าวด้วย
๑..๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนิ นการในการ
ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบตั ิ ซึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่ งของการติดตาม
และประเมินผลภายหลังการดําเนิ นโครงการด้วย

-๒๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาํ คัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
ทั้งนี้ จะต้องดําเนิ นการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม และ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒ . เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งนําเสนอ
๒.๑ รายงานหลัก จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ
๒.๒ รายงานย่อ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ
๒.๓ ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๒
๒.๔ หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๓
๒.๕ สําเนาใบอนุ ญาตเป็ นผูม้ ีสิทธิจดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒.๖ บัญชีรายชื่อผูจ้ ดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๕
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๖

แบบ สผ. ๑
รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่สาํ คัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางกายภาพ

ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางชีวภาพ

คุ ณ ค่ า การใช้ป ระโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่สาํ คัญ

มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบ สผ. ๒

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................................................
ที่ต้งั โครงการ...........................................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของโครงการ................................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ จ้าของโครงการ............................................................................................................................................................
การมอบอํานาจ
(

) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้........................................................................................
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ

(

) เจ้าของโครงการมิได้มอบอํานาจแต่อย่างใด

จัดทําโดย

....................................................................................................
(ชื่อนิ ติบุคคลที่จดั ทํารายงาน)

แบบ สผ. ๓

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ....
หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า.............................................................เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ.......................................................................................................................
ให้แก่..............................................เพื่อ..............................................ตามคําขอเลขที่......................................
โดยมีคณะผูช้ าํ นาญการและเจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบในการจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้

ผูช้ าํ นาญการ
.............................

ลายมือชื่อ
................................

เจ้าหน้าที่
..............................
..............................
..............................

ลายมือชื่อ
................................
................................
.................................

....................................................
(...................................................)
ตําแหน่ ง....................................................
(ประทับตรานิ ติบุคล)

แบบ สผ. ๖
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เหตุผลในการเสนอรายงานฯ
( ) เป็ นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภท
โครงการ ................................................................................................................................................................
( ) เป็ นโครงการที่จดั ทํารายงานฯ เนื่ องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ........................................................
เมื่อวันที่ .........................(โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกีย่ วข้อง)
( ) จัดทํารายงานฯ ตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
( ) อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทํารายงานฯ ............................................................................................................
การขออนุญาตโครงการ
( ) รายงานฯ นี้ จัดทําขึ้ นเพือ่ ประกอบการขออนุ ญาตจาก ...............................................................................
(ระบุชื่อหน่ วยงานผูใ้ ห้อนุ ญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ......................................................................................................
มาตรา/ประเภทที่ / ข้อ / ลําดับที่................................................................................................................................
( ) รายงานฯ จัดทําขึ้ นเพือ่ ประกอบการขออนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี
( ) โครงการนี้ ไม่ตอ้ งยืน่ ขอรับใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานราชการและไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี
( ) อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................................................
สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
( ) ก่อนศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
( ) กําลังศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
( ) ยังไม่ได้กอ่ สร้าง
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (แนบภาพถ่ายพร้อมระบุวนั ที่)
( ) ทดลองเดินเครื่องแล้ว
( ) เปิ ดดําเนิ นโครงการแล้ว
สถานภาพโครงการนี้ รายงานเมื่อวันที่ ....................................................................

แบบ สผ. ๕
บัญชีรายชื่อผูจ้ ดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อ

ด้าน/หัวข้อที่ทาํ การศึกษา

สัดส่วนผลงานคิดเป็ น%ของงาน
ศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

