เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เปน พระราชบัญญั ติที่มีบ ทบัญญั ติบางประการที่เ กี่ยวกั บ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทยบัญ ญั ติ ใ หก ระทํ าได โดยอาศัย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายประกอบกับเพื่อดําเนินใหเปนไปตามมาตรการขอ ๙ ในประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม เรื่อ ง กํา หนดเขตพื้ น ที่แ ละมาตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม
ในบริเวณพื้น ที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในเขตพื้น ที่คุม ครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้น ที่
อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแ ละแนวทาง
ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และขั้นตอนการเสนอรายงาน ใหเปนไปตาม
เอกสารทายประกาศ ๑
๓. กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง เปลี่ยนการใชอาคาร หรือขยายโครงการ
หรือกิจการ จนทําใหประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเขาขายตองจัดทํารายงานตามที่กําหนด
ไวในเอกสารทายประกาศ ๑ ตองจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน หรือรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๔. แนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปน ไปตามเอกสารทายประกาศ ๒ และใหเปน ไปตามแนวทางเฉพาะ
โครงการหรือกิจการ ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด
๕. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน หรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตองจัดทําโดยบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
๖. การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน หรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ใหเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเจาหนาที่
ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ
๗. กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับ เอกชน
ซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี
๘. กรณี โ ครงการหรื อ กิ จ การของส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ไม ต อ งเสนอขอรั บ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ
หรือกอนดําเนินการกอสรางแลวแตกรณี
๙. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายใหเสนอ
รายงานตามเอกสารทายประกาศ ๑
๑๐. โครงการ หรื อ กิ จ การ ตามเอกสารท า ยประกาศ ๑ ที่ เ ป น โครงการหรื อ กิ จ การ
ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม เรื่อ ง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศ ณ วันที่
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเปน อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิ เคราะห ผลกระทบสิ่งแวดล อม ตามคํา สั่งคณะกรรมการสิ่ งแวดลอ มแหง ชาติ เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เอกสารทายประกาศ ๑
การจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิง่ แวดลอมเบื้องตน
ลําดับที่

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ

๑

โรงงานสงพลังงานไฟฟา (สถานีไฟฟายอย) หรือโรงงาน
จําหนายพลังงานไฟฟา
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม หรืออาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลเกินกวา
๕๐ เมตร ซึ่งมีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หองถึง ๗๙ หอง
หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกันตั้งแต
๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต
๑๐ เตียงถึง ๒๙ เตียง

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แลวแตกรณี
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสร าง หรื อหากใชวิธีการ
แจง ตอ เจ าพนัก งานท องถิ่น ตามกฎหมายว าด วยการ
ควบคุ ม อาคารโดยไม ยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ให เ สนอ
รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
เพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย ที่มี
จํานวนที่ดินแปลงยอยไมถึง ๒๕๐ แปลง หรือมีเนื้อที่
ไมเกิน ๑๐๐ ไร
ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต
๑๐๐ ตันกรอส แตไมถึง ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาว
หนาทาไมถึง ๑๐๐ เมตร และพื้นที่รวมของทาเทียบเรือ
มีขนาดไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ยกเวนแตทาเทียบเรือ
สําราญและกีฬาทุกขนาด
ทางหรือถนนสวนบุคคลที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป และมีความยาวตอเนื่องกัน
ตั้งแต ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร
ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแตรอยละ ๑๕ ถึง
รอยละ ๒๕
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีขีดความ
สามารถในการบําบัดน้ําเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
ตอวัน หรือ สถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณในการกําจัดไมเกิน ๕๐ ตันตอวัน แตไมรวมถึง
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนตั้งแต ๑๐ หลังถึง
๗๙ หลัง หรือหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว ที่มีจํานวน
หองพักตั้งแต ๑๐ หองถึง ๗๙ หองที่อยูในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดตอกัน ไปใหบริการเปนสถานที่พักใน
ลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ หรือ ขออนุญาตโครงการ

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสรางเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แลวแตกรณี

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาต ใหเสนอ
รายงานในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

การจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
ลําดับที่

ประเภทโครงการหรือกิจการ

๑

โรงแรมหรื อ สถานที่ พั ก ตากอากาศตามกฎหมาย
วาดวยโรงแรม หรืออาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเล
เกินกวา ๕๐ เมตร ซึ่งมีจํานวนหองพักตั้งแต ๘๐ หอง
ขึ้ น ไป หรื อ มี พื้ น ที่ ใ ช ส อยของทุ ก อาคารดั ง กล า ว
รวมกันตั้งแต ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
โรงแรมหรื อ สถานที่ พั ก ตากอากาศตามกฎหมาย
วาดวยโรงแรม หรืออาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเล
ไมเกิน ๕๐ เมตร
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลที่มีเตี ยงสําหรับ ผูปวยไวค างคืนตั้งแต
๓๐ เตียงขึ้นไป

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอรายงานในขั้น
การแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

๖

ทาเทียบเรือสําราญและกีฬาทุกขนาด

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ

๗

ทางหรือถนนสวนบุคคล ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป และมีความยาว
ตอเนื่องกันเกินกวา ๑,๕๐๐ เมตร
ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง ที่
กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ ๒๕
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถ
ในการบําบัดน้ําเสียไดเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน
หรือสถานที่ที่ ใชในการกํ าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
ในการกํ าจั ด เกิ น ๕๐ ตั น ตอ วั น และโรงงานปรั บ
คุณภาพของเสี ยรวมเฉพาะสิ่ งปฏิกูล หรือวัส ดุที่ไมใ ช
แลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
กิจ การที่ นํา บา นพั กอาศั ยที่ มีจํ านวนตั้ง แต ๘๐ หลั ง
ขึ้นไปหรือหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว ที่มีจํานวน
ห อ งพั ก ตั้ ง แต ๘๐ ห อ งขึ้ น ไป ที่ อ ยู ใ นที่ ดิ น แปลง
เดียวกันหรือติดตอกัน ไปใหบริการเปนสถานที่พักใน
ลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง

๒

๓

๔

๕

๘
๙

๑๐

ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอรายงานในขั้น
การแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสรางอาคาร หรือหากใชวิธีการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอรายงาน
ในขั้นการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
การจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน ใหเสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวย
เพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย
การจัดสรรที่ดิน
ที่มี จํา นวนที่ดิ น แปลงย อยตั้ งแต ๒๕๐ แปลงขึ้น ไป
หรือมีเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ไร
ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ใหเสนอในขั้นกอนขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ
๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหนาทาตั้งแต ๑๐๐
เมตร หรื อ พื้ น ที่ ร วมของท า เที ย บเรื อ มี ข นาดตั้ ง แต
๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ใหเสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตกอสราง
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสรางเพื่อประกอบกิจการหรือ
ขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แลวแตกรณี

ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง หรือหากใชวิธีการแจง
ตอเจ าพนัก งานท องถิ่ นตามกฎหมายว าดวยการควบคุ ม
อาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาต ใหเสนอรายงานในขั้น
การแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

๒
ลําดับที่
๑๑

ประเภทโครงการหรือกิจการ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร

ขั้นตอนการเสนอรายงานฯ
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสรางอาคาร หรือหากใช
วิธีการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารโดยไมยื่นขอรับใบอนุญาตใหเสนอ
รายงานในขั้นแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เอกสารทายประกาศ ๒
แนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ บทนํา : กลาวถึงวัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการโครงการ วัตถุประสงค
การจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
๑.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่
อาจไดรับผลกระทบจากโครงการในมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการ และวิธีดําเนินการโครงการ : พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
แนวทางที่เสนอ
๑.๔ รายละเอียดโครงการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมที่ชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาดที่ตั้ง
ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
แนวทางที่เสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของโครงการ แผนผังการใชที่ดินของ
โครงการ โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๕ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน
กายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
และคุณคาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปญหาปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ พรอมแสดงแผนที่ สภาพแวดลอม
บริเวณโครงการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับ ผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
๑.๖ ผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ : ใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โดยใหความสําคัญใน
การประเมินผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ
ทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆตาม ๑.๕
๑.๗ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตาม ๑.๖ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจหลีกเลี่ยงไดใหเสนอ
แผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย
๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการดวย
๑.๙ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว
ทั้งนี้ จะตองดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
๒ . เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ
๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ
๒.๒ ปกหนาและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ตามแบบ สผ. ๗
๒.๓ หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน และบัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ตามแบบ สผ. ๘
๒.๔ บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนตามแบบ สผ.๙
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบ สผ. ๗

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................................................
ที่ตั้งโครงการ...........................................................................................................................................................................
ชื่อเจาของโครงการ................................................................................................................................................................
ที่อยูเจาของโครงการ............................................................................................................................................................
การมอบอํานาจ
(

) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให........................................................................................
เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ

(

) เจาของโครงการมิไดมอบอํานาจแตอยางใด

จัดทําโดย

....................................................................................................
(ผูจัดทํารายงานฯ)

แบบ สผ. ๘

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ....
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา.............................................................เปนผูจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโครงการ..........................................................................................................
ใหแก..............................................เพื่อ..............................................ตามคําขอเลขที่............................................
โดยมีคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ผูรบผิดชอบในการจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้

ผูชํานาญการ
.....................................

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

เจาหนาที่
.....................................
.....................................
.....................................

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

.............................................
(..........................................)
ตําแหนง..................................
(ประทับตรานิติบุคล)

แบบ สผ. ๙
บัญชีรายชื่อผูจ ัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ชื่อ

ดาน/หัวหนาที่ทําการศึกษา

สัดสวนผลงานคิดเปน%ของงาน
การศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
๑. สาระสําคัญ
๑.๑ รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พรอมกิจกรรมที่เกี่ยวของ
๑.๑.๒ ที่ตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมใน
บริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ตามมาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจ
แนวทางที่เสนอ
๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ พรอมดวยมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ดังกลาว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ. ๑
๑.๒ รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๒.๑ บทนํา : กลาวถึงที่มา วัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการโครงการ
วัตถุประสงคการจัดทํารายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
๑.๒.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมใน
บริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมที่ชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาดที่ตั้ง
โครงการ วิธีการดําเนินการโครงการ รายละเอียดกระบวนการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เปนตน ตลอดจน
แผนผังการใชที่ดินของโครงการ โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม
๑.๒.๔ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ
คุณคา คุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปญหาปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ พรอมแสดงแผนที่ สภาพแวดลอมบริเวณ
โครงการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ
(๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการ : ในรายงานฯจะตองเสนอทางเลือก ซึ่งอาจเปนทั้งทางเลือก
ที่ตั้งโครงการหรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีเหตุผล
วาบรรลุเปาหมายและความจําเปนในการมีโครงการหรือไมมีโครงการอยางไร มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ในทุกทางเลือก และจะตองระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการ พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปน
ประกอบ
(๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งที่เปน
ผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางออมตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม ๑.๒.๔ พรอมทั้งแยกประเภท
ทรัพยากรเปนชนิดที่สามารถฟนฟูไดและฟนฟูไมได รวมทั้งใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกของ
โครงการเปรียบเทียบกัน
๑.๒.๖ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดในการปองกัน
และ แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจหลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการ
ชดเชย ความเสียหายดังกลาวดวย
๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม : เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการในการ
ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการดวย

-๒๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว
ทั้งนี้ จะตองดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทาง
สังคม และ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
๒ . เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ
๒.๑ รายงานหลัก จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ
๒.๒ รายงานยอ จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ฉบับ
๒.๓ ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ. ๒
๒.๔ หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ. ๓
๒.๕ สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
๒.๖ บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ. ๕
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแบบ สผ.๖

แบบ สผ. ๑
รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
องคประกอบทางสิง่ แวดลอม
และคุณคาตางๆ

ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล อ ม
ทางกายภาพ

ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล อ ม
ทางชีวภาพ

คุ ณ ค า การใช ป ระโยชน
ของมนุษย

คุณคาตอคุณภาพชีวิต

ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
ที่สําคัญ

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบ สผ. ๒

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................................................
ที่ตั้งโครงการ...........................................................................................................................................................................
ชื่อเจาของโครงการ................................................................................................................................................................
ที่อยูเจาของโครงการ............................................................................................................................................................
การมอบอํานาจ
(

) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให........................................................................................
เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ

(

) เจาของโครงการมิไดมอบอํานาจแตอยางใด

จัดทําโดย

....................................................................................................
(ชื่อนิติบุคคลที่จัดทํารายงาน)

แบบ สผ. ๓

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ....
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา.............................................................เปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ.......................................................................................................................
ใหแก..............................................เพื่อ..............................................ตามคําขอเลขที่......................................
โดยมีคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้

ผูชํานาญการ
.............................

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

เจาหนาที่
..............................
..............................
..............................

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

....................................................
(...................................................)
ตําแหนง....................................................
(ประทับตรานิติบุคล)

แบบ สผ. ๖
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
เหตุผลในการเสนอรายงานฯ
( ) เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม และ
หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภท
โครงการ ................................................................................................................................................................
( ) เปนโครงการที่จดั ทํารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ........................................................
เมื่อวันที่ .........................(โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวของ)
( ) จัดทํารายงานฯ ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
( ) อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................
วันทีล่ งนามในสัญญาวาจางจัดทํารายงานฯ ............................................................................................................
การขออนุญาตโครงการ
( ) รายงานฯ นี้จัดทําขึ้นเพือ่ ประกอบการขออนุญาตจาก ...............................................................................
(ระบุชื่อหนวยงานผูใหอนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ......................................................................................................
มาตรา/ประเภทที่ / ขอ / ลําดับที่................................................................................................................................
( ) รายงานฯ จัดทําขึน้ เพือ่ ประกอบการขออนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรี
( ) โครงการนี้ไมตอ งยื่นขอรับใบอนุญาตจากหนวยงานราชการและไมตองขออนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรี
( ) อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................................................
สถานภาพโครงการ (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
( ) กอนศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
( ) กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
( ) ยังไมไดกอ สราง
( ) เริ่มกอสรางโครงการแลว (แนบภาพถายพรอมระบุวันที)่
( ) ทดลองเดินเครื่องแลว
( ) เปดดําเนินโครงการแลว
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ ....................................................................

แบบ สผ. ๕
บัญชีรายชื่อผูจ ัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
ชื่อ

ดาน/หัวขอที่ทําการศึกษา

สัดสวนผลงานคิดเปน%ของงาน
ศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

