
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัต ิ

และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมข้ึน 
และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  ที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  ที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  
และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา  
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดประเภท และขนาดของ

โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่ต้องจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดประเภท และขนาดของ
โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่ต้องจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดประเภท และขนาดของ
โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่ต้องจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๔) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



(๕) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๖) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๗) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
“อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ” หมายความว่า  อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม  

อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่งซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใช้ส่วนบุคคลหรือ  ใช้ใน
ครัวเรือน ในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่  

“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า  กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่งซึ่งสินค้าอุปโภค  บริโภคท่ีใช้
ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือน ในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่” 

“ค้าปลีก” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจ านวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค 
“ค้าส่ง” หมายความว่า  การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจ านวนมากให้แก่ผู้ซื้อ  เพ่ือน าไปขาย

ให้แก่ผู้บริโภคหรือน าไปให้บริการต่อ 
ข้อ ๓ ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์  ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๑ เว้นแต่ประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการ ล าดับที่  ๑.๕ และ ๒๖.๒ ตามเอกสารท้ายประกาศ  ๑ 
ให้จัดท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ข้อ ๔  แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เบื้องต้น
ดังกล่าว ต้องจัดท าโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๕ ให้น าความในข้อ ๓  มาใช้บังคับส าหรับการขยายขนาดของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ โครงการหรือกิจการตามประกาศในข้อ ๑ (๑) (๒) หรือ (๓)  ที่ได้ยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  และ
แนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศตามข้อ ๑ (๔)  (๕) (๖) หรือ (๗) 
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีความเห็น
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ  ในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สุวิทย์ คุณกิตติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



เอกสารท้ายประกาศ ๑ 

๑. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอรายงานในขั้นก่อนขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

๒. กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ให้เสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ  หรือก่อนด าเนินการก่อสร้างแล้วแต่
กรณี 

๓. กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายให้เสนอรายงานตามตาราง
ท้ายนี้ 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารท้ายประกาศ ๒ 

ก. แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

๑. สาระส าคัญ 
๑.๑ รายงานฉบับย่อ ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 

๑.๑.๑ ประเภทและขนาดโครงการ พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๑.๑.๒ ที่ตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดง องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการตามมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม 
๑.๑.๓ ทางเลือกท่ีตั้งโครงการและวิธีการด าเนินการโครงการพร้อมเหตุผลและ ข้อพิจารณาในการ

ตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเสนอ 
๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อมด้วยมาตรการป้องกัน  และแก้ไข

ผลกระทบดังกล่าว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ. ๑. 
๑.๒ รายงานหลัก ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 

๑.๒.๑ บทน า : กล่าวถึงท่ีมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจ าเป็นในการ ด าเนินโครงการ 
วัตถุประสงค์การจัดท ารายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 

๑.๒.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบ ทาง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วน ที่เหมาะสม 

๑.๒.๓ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท 
ขนาดที่ตั้งโครงการ วิธีการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็นต้น ตลอดจนแผนผังการใช้
ที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศและมาตราส่วนที่เหมาะสม 

๑.๒ .๔ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจ าแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได  ้รายละเอียดคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย  ์และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบัน บริเวณพ้ืนที่โครงการพร้อมแสดงแผนที่สภาพแวดล้อม
บริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ โครงการตลอดจนบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการด าเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจ  เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

(๑) ทางเลือกในการด าเนินโครงการ : ในรายงานฯ จะต้องเสนอทางเลือก ซึ่งอาจเป็นทั้ง
ทางเลือกท่ีตั้งโครงการหรือวิธีการด าเนินโครงการ โดยทางเลือกที่เสนอทุกทางเลือกจะต้อง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  ์มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจ าเป็นในการมีโครงการหรือไม่มีโครงการอย่างไร  มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะด าเนินโครงการ  พร้อมแสดง
เหตุผลและความจ าเป็นประกอบ 

(๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก โครงการ 
ทั้งท่ีเป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ตาม ๑.๒.๔  พร้อมทั้ง
แยกประเภททรัพยากรเป็นชนิดที่สามารถฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได  ้รวมทั้งให   ้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในทุก
ทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน 

๑.๒.๖ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : ให้อธิบาย รายละเอียดใน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตาม ๑.๒.๕ และในกรณีท่ีความเสียหายไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ให้เสนอแผนการ
ชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย 



๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ให้เสนอมาตรการและ แผนการ
ด าเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการ  ปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการด าเนินโครงการด้วย 

๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกัน และแก้ไข  ผลกระทบ
ดังกล่าว 

ทั้งนี้จะต้องด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผล  กระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห   ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องน าเสนอ 

๒.๑ รายงานหลัก จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ  
๒.๒ รายงานย่อ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ  
๒.๓ ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๒  
๒.๔ หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๓  
๒.๕ ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
๒.๖ บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๕  
๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ. ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข. แนวทางการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประกอบด้วย 
 

๑. สาระส าคัญ 

๑.๑ บทน า : กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการโครงการ วัตถุประสงค์
การจัดท ารายงาน ฯ ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 

๑.๒ ที่ตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมใน
บริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ในมาตราส่วนที่เหมาะสม 

๑.๓ ทางเลือกท่ีตั้งโครงการ และวิธีการด าเนินโครงการ : พร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการ  ตัดสินใจเลือก
แนวทางท่ีเสนอ 

๑.๔ รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่  ประเภท ขนาดที่ตั้ง  
ทางเลือกท่ีตั้งโครงการ และวิธีการด าเนินการโครงการ พร้อมเหตุผลและ ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ี
เสนอ รายละเอียดกระบวนการ หรือกิจกรรมประกอบของ โครงการ แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการโดยแสดงทิศ  
และมาตราส่วนที่เหมาะสม 

๑.๕ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจ าแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได  ้รายละเอียดคุณค่า  การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และ
คุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการพร้อมแสดงแผนที่สภาพแวดล้อมบริเวณ
โครงการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

๑.๖ ผลกระทบหลักท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ : ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดย  ให้ความส าคัญ
ในการประเมินผลที่มีนัยส าคัญ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากโครงการที่เป็นผลกระทบโดยตรง และ ผลกระทบทางอ้อมต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ตาม ๑.๕ 

๑.๗ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย : อธิบายรายละเอียดใน  การป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม ๑.๖ และในกรณีท่ีความเสียหายไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ให้เสนอแผนการ
ชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย 

๑.๘ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เสนอมาตรการและแผนการด าเนินการ ในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติซึ่งจะเป็นส่วนของ  การติดตามและประเมินผล
ภายหลังการด าเนินโครงการด้วย 

๑.๙ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว  
ทั้งนี้จะต้องด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ  สิ่งแวดล้อมทาง

สังคม ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 

๒. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน าเสนอ 
๒.๑ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ  
๒.๒ ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ.๗  
๒.๓ หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๘  
๒.๔ บัญชีรายชื่อผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแบบ สผ. ๙  
๒.๕ ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 



แบบ สผ. ๑  

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 



แบบ สผ. ๒ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สผ. ๓ 

 

 

 
 
 



แบบ สผ. ๕ 

 

 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๖ 

 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

เหตุผลในการเสนอรายงาน ฯ 
(   ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน ฯ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ  ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภท
โครงการ..................................................................... .................................................. 

(   ) เป็นโครงการที่จัดท ารายงาน ฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง  ..........................................เมื่อวันที่ 
.................................................(โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)  

(   )  จัดท ารายงาน ฯ ตามความต้องการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
(  )  อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ ............................................................................................. ............................... 

วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดท ารายงาน ฯ .............................................................................................การขอ
อนุญาตโครงการ 

(   )  รายงาน ฯ นี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการอนุญาตจาก  ............................................................. 
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) ก าหนดโดย พ.ร.บ. .....................................................................................มาตรา/
ประเภทที/่ข้อ/ล าดับที่ ................................................................................................................... 

(   )  รายงาน ฯ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
(  )  โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
(  )  อื่น ๆ (ระบ)ุ  ....................................................................................................................... 

สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(  )  ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
(  )  ก าลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
(  )  ยังไม่ได้ก่อสร้าง  
(  )  เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (แนบภาพถ่ายพร้อมระบุวันที่)  
(  )  ทดลองเดินเครื่องแล้ว  
(  )  เปิดด าเนินโครงการแล้ว 

 
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่........................................................................... 
 
 
 
 

แบบ สผ. ๗ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สผ. ๘ 

 

 

 

 

 



แบบ สผ. ๙ 

บัญชีรายช่ือผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  

 

 

 


