
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  ระเบียบปฏิบตัิ  และแนวทางในการจดัท ารายงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบรเิวณพ้ืนทีอ่ าเภอบางละมุง  และอ าเภอสัตหบี  จงัหวัดชลบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดท าและจัดส่งรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดท าตามมาตรการข้อ  ๑๑  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนด
เขตพ้ืนที่  และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง  และอ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม   
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพ้ืนที่ 
อ าเภอบางละมุง  และอ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และขั้นตอนการเสนอ
รายงานให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑ 

ข้อ ๓ กรณีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่จะมีการดัดแปลง  เปลี่ยนการใช้อาคาร  
หรือขยายโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการจนท าให้ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
หรือการด าเนินการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ   ๑  ต้องจัดท า 
และเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๔ แนวทางการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  และรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ  ๒ 

ข้อ ๕ การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ต้องจัดท าโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๖ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หรือหน่วยงาน
ของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน   และต่อเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ 

ข้อ ๗ กรณีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการร่วมกับเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นก่อนขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๘ กรณีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เสนอรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นขออนุมัติโครงการหรือ 
ขออนุมัติงบประมาณหรือก่อนด าเนินการก่อสร้าง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙ กรณีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของภาคเอกชนซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
จากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  หรือรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑ 

ข้อ  ๑๐ โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑  ที่เป็นโครงการ
หรือกิจการหรือการด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนด
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่   
๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ 

ข้อ  ๑๑ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านต่าง ๆ  ที่แต่งตั้งขึ้นตามค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  ขึ้นใหม่ 

ข้อ  ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



เอกสารท้ายประกาศ ๑  
 การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 
ลําดับท่ี ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 

๑ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุด 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝั่ง
ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร ซ่ึงมีจํานวนห้องพักต้ังแต่  
๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยของทุกอาคาร
ดังกล่าวรวมกันต้ังแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 
๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้
วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน   
 

๒ กิจการท่ีนําบ้านพักอาศัยท่ีมีจํานวนห้องพักต้ังแต่  
๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 
ท่ีมีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง ท่ีอยู่ใน
ท่ีดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้บริการเป็นสถานท่ี
พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ  
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

๓ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ท่ีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนต้ังแต่  
๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้
วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาตให้เสนอรายงานในข้ันการแจ้งต่อ     
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน   

๔ การจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือเพ่ือประกอบการ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน ท่ีมีจํานวน
แปลงท่ีดินต้ังแต่ ๓๐ แปลง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ แปลง  
หรือมีเนื้อท่ีต้ังแต่ ๑.๘ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน 
 

๕ ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรับเรือขนาดต้ังแต่ ๑๐๐ 
ตันกรอส แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่า
ต้ังแต่ ๒๐ เมตร แต่ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวม 
ของท่าเทียบเรือต้ังแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

ให้เสนอในข้ันขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ 

๖ ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬาท่ีสามารถรองรับเรือได้ต้ังแต่ 
๕ ลํา แต่ไม่ถึง ๕๐ ลํา หรือมีพ้ืนท่ีต้ังแต่ ๑๐๐  
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ให้เสนอในข้ันขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ 
 

๗ ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ท่ีก่อสร้าง 
บนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันต้ังแต่ร้อยละ ๑๕ ถึงร้อยละ ๒๕ 

ให้เสนอในข้ันขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ 

๘ สถานท่ีท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณ 
ในการกําจัดไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวัน 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการหรือในข้ันขออนุญาตประกอบกิจการ  
แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดทําและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ลําดับท่ี ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ 
๑ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝั่ง
ทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะ 
ไม่เกิน ๕๐ เมตร กรณีท่ีเกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับใบอนุญาต ให้เสนอ
รายงานในข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   
 

๒ กิจการท่ีนําบ้านพักอาศัยท่ีมีจํานวนห้องพักต้ังแต่  
๘๐ ห้องข้ึนไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว  
ท่ีมีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๘๐ ห้องข้ึนไป ท่ีอยู่ในท่ีดิน
แปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้บริการเป็นสถานท่ีพัก
ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ  
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน   

๓ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ท่ีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยค้างคืนต้ังแต่  
๓๐ เตียงข้ึนไป 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืนขอรับใบอนุญาตให้เสนอ
รายงานในข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   

๔ ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ท่ีก่อสร้างบน
พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๒๕ หรือบนพ้ืนท่ีท่ี
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร 

ให้เสนอในข้ันขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ 

5 สถานท่ีท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการ
กําจัดเกิน ๕๐ ตันต่อวัน 

ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในข้ันขออนุญาตประกอบกิจการ 
แล้วแต่กรณี 

 



เอกสารทา้ยประกาศ ๒   
แนวทางการจดัทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  

  

๑. สาระสําคญั  
  ๑.๑ บทนํา : กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการ
โครงการ วัตถุประสงค์การจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา    
  ๑.๒ ที่ต้ังโครงการ : โดยมีภาพและแผนท่ีต้ังโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการในมาตราส่วนที่เหมาะสม  
  ๑.๓ ทางเลือกที่ต้ังโครงการ และวิธีดําเนินการโครงการ : พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณา 
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ    
  ๑.๔ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมที่ชัดเจน ได้แก่ ประเภท 
ขนาดที่ต้ัง ทางเลือกที่ต้ังโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจ 
เลือกแนวทางที่เสนอรายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใช้ที่ดินของ
โครงการ โดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม  
  ๑.๕ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการ พร้อมแสดง
แผนที่ สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นระยะยาว       
  ๑.๖ ผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ : ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
โดยให้ความสําคัญในการประเมินผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากโครงการท่ีเป็นผลกระทบโดยตรง 
และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ตาม ๑.๕  
  ๑.๗ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียด 
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย  
  ๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการ 
ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงของ
การติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย   
  ๑.๙ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  
 

๒. เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งนาํเสนอ   
  ๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ  
   ๒.๒ แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๑ 
  ๒.๓ ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ตามแบบ สผ. ๒  
  ๒.๔ หนังสือรบัรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ตามแบบ สผ. ๓  
  ๒.๕ บัญชีรายช่ือผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ตามแบบ สผ. ๔ 
   ๒.๖ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ตามแบบ สผ. ๕ 
  ๒.๗ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม 



แบบ สผ. ๑  
แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีส่ําคญั 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................... 
 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า 

ต่างๆ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ท่ีสําคัญ 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

 
 
 
 
 
 

  

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม        
ทางชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 

  

คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 

  

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สผ. ๒ 
  

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบื้องต้น  
  

ช่ือโครงการ...........................................................................................................................................................  
ที่ต้ังโครงการ.........................................................................................................................................................  
ช่ือเจ้าของโครงการ...............................................................................................................................................  
ที่อยู่เจ้าของโครงการ............................................................................................................................................  
การมอบอํานาจ      
       (     ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้...........................................................................             
     เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 
      (     ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอํานาจแต่อย่างใด  

  
  

                 จัดทําโดย  
  
  

                   .....................................................................................         
            (ผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น) 

  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สผ. ๓  
  

หนังสือรบัรองการจดัทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ 
  

                            วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....  
  

                    หนังสือฉบับน้ีขอรับรองว่า...........................................................................เป็นผู้จัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ...........................................................................................................................
ให้แก่....................................................................................................................................................................
เพ่ือ...............................................................................................ตามคําขอเลขที่...............................................
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดัทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้  

   
      บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดัทํารายงาน          ลายมือช่ือ         
 
 ............................................           ..........................................  

  
              ผู้รว่มจัดทํารายงาน                    ลายมือช่ือ          
 .............................................      ..........................................                          
 .............................................         ..........................................           
 .............................................    ..........................................     
  
 
        .............................................  
 
       (..............................................)             
       ตําแหน่ง..................................       

      
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๔  
 บญัชรีายชื่อผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องตน้ 

 

ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................... 
 

ชื่อ-สกุล/        
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อ 
ท่ีทําการศึกษา 

ท่ีอยู่/ท่ีทํางาน
ปัจจุบัน 

สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ
ของงานศึกษาจัดทํารายงาน

ท้ังฉบับ 
ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๕  
  

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ 
 

ช่ือโครงการ........................................................................................................................................................... 
ที่ต้ังโครงการ......................................................................................................................................................... 
ช่ือเจ้าของโครงการ...............................................................................................................................................   
เหตุผลในการเสนอรายงานฯ  
 ( ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดําเนินการประเภท  .................................................................................................................................
 ( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ...................................................... 
เมื่อวันที่ ................................... (แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เก่ียวข้อง)   
 ( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานตามเง่ือนไขการส่งเสริมการลงทุน   
 ( ) อ่ืนๆ (ระบุ)   
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทํารายงานฯ  ....................................................................................................... 
 การขออนุมัต/ิอนญุาตโครงการ    
 (  ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก ............................................................ 
(ระบุช่ือหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ .................................................................................. 
มาตรา/ประเภทที่ / ข้อ / ลําดับที่........................................................................................................................  
 (  ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี   
  (  ) รายงานน้ีเป็นโครงการที่ไม่ต้องย่ืนขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี   

(  ) รายงานน้ีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ) ...................................................... 
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑    
 (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)   
สถานภาพโครงการตามขัน้ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ขอ้)   
 (  ) ก่อนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ    
 (  ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ   
 (  ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง  
(ถ้ามี))   
 (  ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว  
   (  ) อ่ืนๆ (ระบุ) 
สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวันที ่.............................................................................................................  

 



แนวทางการจดัทาํรายงานการประเมินกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

๑. สาระสําคญั  
 ๑.๑ รายงานฉบับย่อ ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังน้ี          
 ๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พร้อมกิจกรรมที่เก่ียวข้อง           
 ๑.๑.๒ ที่ต้ังโครงการโดยมีภาพและแผนที่ต้ังโครงการ รวมท้ังแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ตามมาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม           
 ๑.๑.๓ ทางเลือกที่ต้ังโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณา     
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ           
 ๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๑   
 ๑.๒ รายงานหลัก ต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังน้ี          
 ๑.๒.๑ บทนํา : กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการ 
โครงการ วัตถุประสงค์การจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา         
 ๑.๒.๒ ที่ต้ังโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ต้ังโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม            
 ๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท 
ขนาดที่ต้ังโครงการ วิธีการดําเนินการโครงการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็นต้น ตลอดจนแผนผัง
การใช้ที่ดินของโครงการ โดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม         
 ๑.๒.๔ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการ พร้อมแสดง
แผนที่ สภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว         
 ๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการ           
 (๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯ จะต้องเสนอทางเลือกซึ่งอาจเป็นทั้ง
ทางเลือกที่ต้ังโครงการหรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจําเป็นในการมีโครงการหรือไม่มีโครงการอย่างไร 
มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนิน
โครงการ พร้อม แสดงเหตุผลและความจําเป็นประกอบ  
        (๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก โครงการ 
ทั้งที่ เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ตาม               
๑.๒.๔ พร้อมทั้งแยกประเภททรัพยากรเป็นชนิดที่สามารถฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รวมทั้งให้ประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน         
 
 
 



-๒- 
 

 ๑.๒.๖ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียด  
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย         
 ๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ให้เสนอมาตรการและแผนการ 
ดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเป็น 
ส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย          
  ๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว             
 ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม   
  
๒. เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งนาํเสนอ   
 ๒.๑ รายงานหลัก จํานวนไมน้่อยกว่า ๑๕ ฉบับ  
 ๒.๒ รายงานย่อ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ  
  ๒.๓ แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๑ 
 ๒.๔ ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๖   
 ๒.๕ หนังสือรบัรองการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๗   
 ๒.๖ บัญชีรายชื่อผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๘  
 ๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ. ๙ 
  ๒.๘ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๑  
แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีส่ําคญั 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................... 
 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า 

ต่างๆ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ท่ีสําคัญ 

มาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

 
 
 
 
 
 

  

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม        
ทางชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 

  

คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 

  

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๖  
  

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  
ช่ือโครงการ...........................................................................................................................................................  
ที่ต้ังโครงการ.........................................................................................................................................................  
ช่ือเจ้าของโครงการ...............................................................................................................................................  
ที่อยู่เจ้าของโครงการ............................................................................................................................................  
การมอบอํานาจ    
   (     )  เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้...........................................................................            
            เป็นผูดํ้าเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ  
     (     ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด  
  
  
                จัดทําโดย  
  
  
             .........................................................................................         

                         (ช่ือนิติบุคคลผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



แบบ สผ. ๗  
  

หนังสือรบัรองการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  

                                วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ....  
  
หนังสือฉบับน้ีขอรับรองว่า................................................................................................เป็นผู้จัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ................................................................................................................. 
ให้แก่......................................................................................................................................................................
เพ่ือ....................................................................................................ตามคําขอเลขที่............................................  
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดัทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้         
 
     บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทาํรายงาน                   ลายมือช่ือ  
 
         ..............................................        .............................................      
 
   ผู้ร่วมจัดทํารายงาน                              ลายมือช่ือ  
     ......................................................           .............................................      
     ......................................................                       ..............................................     
     ......................................................           .............................................       
  
 
         ................................................... 
 
         (....................................................) 
                   ตําแหน่ง.......................................      
                     (ประทับตรานิติบุคล)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๘  
บญัชีรายชื่อผูจั้ดทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................... 
 

ชื่อ-สกุล/ 
วุฒิการศึกษา 

หัวข้อท่ี 
ทําการศึกษา 

ท่ีอยู่/ท่ีทํางาน
ปัจจุบัน 

สัดส่วนผลงานคิดเป็น 
ร้อยละของงานศึกษา 

จัดทําเป็นรายงานท้ังฉบับ 
ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๙  
  

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

ช่ือโครงการ........................................................................................................................................................... 
ที่ต้ังโครงการ......................................................................................................................................................... 
ช่ือเจ้าของโครงการ...............................................................................................................................................   
เหตุผลในการเสนอรายงานฯ  
 ( ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดําเนินการประเภท..................................................................................................................................
 ( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ...................................................... 
เมื่อวันที่ ................................... (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เก่ียวข้อง)   
 ( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานตามเง่ือนไขการส่งเสริมการลงทุน   
 ( ) อ่ืนๆ (ระบุ)   
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทํารายงานฯ  ....................................................................................................... 
 การขออนุมัต/ิอนญุาตโครงการ    
 (  ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก ............................................................ 
(ระบุช่ือหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ .................................................................................. 
มาตรา/ประเภทที่ / ข้อ / ลําดับที่........................................................................................................................  
 (  ) รายงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี   
  (  ) รายงานน้ีเป็นโครงการที่ไม่ต้องย่ืนขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี   

(  ) รายงานน้ีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ) ...................................................... 
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑    
 (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)   
สถานภาพโครงการตามขัน้ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ขอ้)   
 (  ) ก่อนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
 (  ) กําลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
 (  ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ   
 (  ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง  
(ถ้ามี))   
 (  ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว  
   (  ) อ่ืนๆ (ระบุ) 

สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวันที ่.............................................................................................................  


