
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการ  ซึง่ต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม  และหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงือ่นไขในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม   

(ฉบับที ่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"ข้อ  ๗  การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามข้อ  ๖  (๑)  จะต้องประกอบไปด้วย 
สาระส าคัญอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) บทน า  ให้แสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตการศึกษา   
และวิธีการศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง  (กรณีตั้งใหม่)  และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้   
ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้นด้วย   
พร้อมระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ 

(๒) รายละเอียดโครงการ  ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่  ประเภท  ขนาด  วิธีการด าเนินการ  กิจกรรมประกอบ   
และสถานที่ตั้งของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง   
รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการในมาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม  ตลอดจน
แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม 
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(๓) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้น าเสนอข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องศึกษา 
และเกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบัน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม   
และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ  ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ประกอบ 
การประเมินผลกระทบจากโครงการ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด  ทั้งนี้  การด าเนินการ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส าหรับโครงการ   กิจการ   
หรือการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

(๔) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จะต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่มีนัยส าคัญ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคุณค่าต่าง ๆ  ตาม  (๓)   

(๕) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

 (ก) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จากการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม  (๔)  และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการชดเชย
เยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 

 (ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการ
และในทางปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น ๆ   

 (ค) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ได้แก่  รายการอ้างอิง  เช่น  
รูปภาพและผังหรือแบบทีใ่ช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  เป็นต้น  และภาคผนวก  
เช่น  การค านวณ  ตัวอย่างแบบสอบถาม  หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผลการวิจัย 
เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๗) ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามรูปแบบ
ของการจัดท าตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑)  ถึง  (๖)  พร้อมกับแนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต้นฉบับรายงาน  ส าเนาต้นฉบับรายงาน  และข้อมูลต้นฉบับรายงานในรูปแบบไฟล์ 
อิเล็กทรอนิกส์  ตามแนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

 (ข) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.  ๑ 
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 (ค) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.  ๒ 
 (ง) บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.  ๓ 
 (จ) แบบแสดงรายละเอยีดการเสนอรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น  ตามแบบ  สผ.  ๔ 
 (ฉ) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่   
๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามข้อ  ๖  (๒)  จะต้อง
ประกอบไปด้วยสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายงานฉบับหลัก  มีดังนี้ 
 (ก) บทน า  ให้แสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตการศึกษา   

และวิธีการศึกษา  รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง  (กรณีตั้งใหม่)  และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินโครงการ   กิจการ  หรือการด าเนินการนั้นด้วย   
พร้อมระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ 

 (ข) รายละเอียดโครงการ  ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน  ได้แก่  ประเภท  ขนาด  วิธีการด าเนินการ  กิจกรรมประกอบ   
และสถานที่ตั้งของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง  
รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการในมาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม  
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม 

 (ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้น าเสนอข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องศึกษา 
และเกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบัน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อมและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ  โดยแสดงข้อมูลปฐมภูมิเป็นหลัก  
และ/หรือข้อมูลทุติยภูมิ  ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลกระทบจากโครงการ  ซึ่งเป็นข้อมูล 
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ที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด  ทั้งนี้  การด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

 (ง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้ระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ทั้งที่
เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และคุณค่าต่าง ๆ  
ตาม  (ค)  ทั้งนี้  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ  ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

 (จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

  ๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จากการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม  (ง)  และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 

  ๒) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้   
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ดังกล่าวด้วย 

  ๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ด าเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 
ที่เคยมีการด าเนินการมาก่อน 

  ๔) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  สามารถเสนอเป็นแผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้าน 
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย 

(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  รายการอ้างอิง  เช่น  
รายงานการเก็บตัวอย่าง  รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รูปภาพ  และผังหรือ 
แบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  และภาคผนวก  เช่น  การค านวณ  
ตัวอย่างแบบสอบถาม  หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผลการวิจัยเพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๓) ส าหรับกรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการร่วมกับเอกชน  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการ   
กิจการ  หรือการด าเนินการ  จัดท ารายงานฉบับย่อ  โดยมีสาระส าคัญอย่างน้อย  ได้แก่  (ก)  บทน า  (ข)  
รายละเอียดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการโดยสังเขป  และสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก  และ  (ค)  ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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(๔) ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ   
หรือการด าเนินการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัดท า 
ตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑)  ถึง  (๒)  หรือ  (๑)  ถึง  (๓)  แล้วแต่กรณี  พร้อมกับแนบเอกสารตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  ตาม  (๑)  ส าเนาต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  และข้อมูล
ต้นฉบับรายงานฉบับหลักในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ตามแนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

 (ข) กรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องจัดท ารายงานฉบับย่อตาม   (๓)  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต   
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่อ  
และข้อมูลต้นฉบับรายงานฉบับย่อในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   ตามแนวทางการจัดส่งรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศก าหนด 

 (ค) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.  ๕ 
 (ง) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.  ๖ 
 (จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแบบ  สผ.  ๗ 
 (ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ตามแบบ  สผ.  ๘ 
 (ช) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๙  นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน  และส าเนาของต้นฉบับรายงาน  ส าเนาเอกสารแนบ  
และรูปแบบของรายงาน  ที่ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการ  จะต้องจัดท าและจัดส่งตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แล้ว  ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร  
แผนผัง  แผนที่  หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  และสถิติข้อมูลที่ใช้
ประกอบการจัดท ารายงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น ๆ  
แล้วแต่กรณีอีกด้วย  โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด   
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การจัดส่งเอกสารในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะ  มีมติให้
ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
จัดส่งเพิ่มเติม  เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๑  การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   หรือรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๖  จะต้องจัดท าหรือให้การรับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ลงวันที่   ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๔  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ  ซึ่งรับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ตามข้อ  ๗  หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี  มายังส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  รวมทั้งน าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามที่ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดด้วย  โดยให้ถือว่าส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรายงานไว้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  นับแต่วันประทับรับเอกสาร” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกแบบ  สผ.  ๑  ถึงแบบ  สผ.  ๙  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้แบบตอ่ไปนีแ้ทน   

 “แบบ สผ.  ๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 แบบ สผ.  ๒ หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
 แบบ สผ.  ๓ บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 แบบ สผ.  ๔ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 แบบ สผ.  ๕ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 แบบ สผ.  ๖ หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 แบบ สผ.  ๗ บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 แบบ สผ.  ๘ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
ข้อ ๗ บรรดารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ 

จะมีผลใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
หรือคณะกรรมการผู้ช านาญการ  แล้วแต่กรณี  ให้ด าเนินการพิจารณาต่อไปจนกวา่กระบวนการพิจารณา
จะสิ้นสุดลง 

ข้อ ๘ ให้ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เรื่อง  
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ลงวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๕  เมษายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  และประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เรื่อง   
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ  ลงวันที่   ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
ซึ่งออกตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ   
หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เรื่อง  ก าหนดโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่ 

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕



แบบ สผ. ๑ 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่ตั้งโครงการ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
การมอบอ านาจ 

(  ) เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้................................................................. 
เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

(  ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอ านาจแต่อย่างใด 
 
 

จัดท าโดย 
 

.................................................................................................  
(ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๒ 

หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  

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

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่าผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/
ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ประเภท สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย /
หน่วยงานรัฐ/บริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด....…………………………………………………………………............
เป็นผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ................................................................................
ให้แก่....................................................................................................................... .........................................
เพ่ือ............................................................ .................................ตามค าขอเลขท่ี.................................................
โดยมีผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาและเจ้าหน้าที่ประจ า ดังต่อไปนี้  

ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ลายมือชื่อ 
ที่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชน  

หรือเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการของบริษัทจ ากัด 
หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

  

.................................................   ………………………………………………………. 

ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา ลายมือชื่อ 
 

 .................................................   ………………………………………………………. 

     เจ้าหน้าที่ประจ า                       ลายมือชื่อ 
 

.................................................   ………………………………………………………. 

.................................................   ………………………………………………………. 

.................................................   ………………………………………………………. 

..................................................   ………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 
(……………………………………………………….) 
ต าแหน่ง………………………………………….. 

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 
 

  



 
 

แบบ สผ. ๓ 

บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ชื่อโครงการ.......................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุล/ 

วุฒิการศึกษา 
หัวข้อที่

ท าการศึกษา 
ที่อยู่/ที่ท างาน

ปัจจุบัน 
สัดส่วนผลงานคิดเป็น
ร้อยละของงานศึกษา
จัดท ารายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

  



 
 

แบบ สผ. ๔ 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ตั้งโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ.................................................................................................................................... 
เหตุผลในการเสนอรายงาน 

  (  ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานตามประกาศ.................................................................... 
 ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการประเภท....................................................................  

            (  ) เป็นโครงการที่จัดท ารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................... 
เมื่อวันที่.................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เก่ียวข้อง) 

            (  ) เป็นโครงการที่จัดท ารายงานตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน 
            (  ) อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... ............ 
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ 
(  ) รายงานนี้จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก......................................................... 

(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) ก าหนดโดย พ.ร.บ.......................................................... 
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ล าดับที่................................................................................................. .. 

(  ) รายงานนี้จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(  ) รายงานนี้เป็นโครงการที่ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติ 

จากคณะรัฐมนตรี 
           (  ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการด้าน (ระบุ)..................................................... 
  ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           (  ) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................ .......................... 
สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
           (  ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ด าเนินโครงการ 
           (  ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และค าสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)) 
           (  ) เปิดด าเนินโครงการแล้ว 
           (  ) อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................  
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่............................................................................................................... 
 
 
  



 
 

แบบ สผ. ๕ 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่ตั้งโครงการ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
การมอบอ านาจ 

(  ) เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้................................................................. 
เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

(  ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอ านาจแต่อย่างใด 
 
 

จัดท าโดย 

.................................................................................................  
(ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

แบบ สผ. ๖ 

หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่าผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/
ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ประเภท สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย /
หน่วยงานรัฐ/บริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด....…………………………………………………………………............
เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ..........................................................................
ให้แก่....................................................................................................................... .........................................
เพ่ือ........................................ .....................................................ตามค าขอเลขท่ี.................................................
โดยมีผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาและเจ้าหน้าที่ประจ า ดังต่อไปนี้  

ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ลายมือชื่อ 
ที่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชน  

หรือเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการของบริษัทจ ากัด 
หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

  

.................................................   ………………………………………………………. 

ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา ลายมือชื่อ 
 

 .................................................   ………………………………………………………. 

                 เจ้าหน้าที่ประจ า                                                      ลายมือชื่อ 
 

.................................................   ………………………………………………………. 

.................................................   ………………………………………………………. 

.................................................   ………………………………………………………. 

..................................................   ………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 
(……………………………………………………….) 
ต าแหน่ง………………………………………….. 

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)  
 

  



 
 

แบบ สผ. ๗ 

บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ.......................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุล/ 

วุฒิการศึกษา 
หัวข้อที่

ท าการศึกษา 
ที่อยู่/ที่ท างาน

ปัจจุบัน 
สัดส่วนผลงานคิดเป็น
ร้อยละของงานศึกษา
จัดท ารายงานทั้งฉบับ 

ลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

  



 
 

แบบ สผ.๘ 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ตั้งโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อเจ้าของโครงการ.................................................................................................................................... 
เหตุผลในการเสนอรายงาน 

  (  ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานตามประกาศ.................................................................... 
ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการประเภท.................................................................................. ....... 
            (  ) เป็นโครงการที่จัดท ารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
เมื่อวันที่................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
            (  ) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................ ....................... 
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ 
(  ) รายงานนี้จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก......................................................... 
  (ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) ก าหนดโดย พ.ร.บ........................................................... 
  มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ล าดับที่.....................................................................................................  
(  ) รายงานนี้จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(  ) รายงานนี้เป็นโครงการที่ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติ 

จากคณะรัฐมนตรี 
           (  ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการด้าน (ระบุ)..................................................... 
  ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           (  ) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................ .......................... 
สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
           (  ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ด าเนินโครงการ 
           (  ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และค าสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)) 
           (  ) เปิดด าเนินโครงการแล้ว 
           (  ) อื่นๆ (ระบุ).................................................... .................................................................................. 
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่............................................................................................................... 
 


