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คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่อง คูมอื จัดระดับประเภทรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
จัดทําโดย
นางดรรชณี เฉยเพ็ชร
ตําแหนง ผูอาํ นวยการสวนสิ่งแวดลอม สังกัด สํานักบริหารโครงการ

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด/ขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ที่อยู สวนสิ่งแวดลอม สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.10300
เบอรโทรศัพท 02 241 4421

คํานํา
กรมชลประทานเปนหนวยงานหนึ่งซึ่งมีภารกิจในดานการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
สําหรับใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมามีโครงการพัฒนาแหลงน้ําเกิดขึ้นหลาย
โครงการ โดยไดใหความสําคัญกับโครงการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาแหล งน้ํ าเป น หลั ก โดยคํ านึ งถึ งผลประโยชน ที่ ราษฎรในพื้ น ที่ จะไดรับ จากการก อสรางโครงการตาม
ศักยภาพของพื้นที่ที่ไดรับประโยชน ความตองการใชน้ําเพื่อประโยชนในดานตาง ๆ และศักยภาพของแหลงน้ําใน
ลุมน้ําเปนสําคัญ
กระบวนงานเตรียมความพรอมของโครงการพัฒนาแหลงน้ํากอนการกอสรางโครงการ กําหนดใหมี
การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน
กอนนําไปสูขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดของโครงการและกอสรางโครงการ เริ่มตั้งแตการตรวจสอบความ
เปนไปได ความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ตาม
กรอบแนวทางพั ฒ นาลุ ม น้ํ า นโยบายของรัฐ แผนการพั ฒ นาประเทศอย างบู ร ณาการ หรือ การรอ งขอของ
ประชาชนเกี่ยวกับปญหาดานแหลงน้ํา ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี และระเบียบขอบังคับภายในกระทรวงฯ กําหนดไว เพื่อประกอบการขออนุญาตโครงการ
กอนนําไปสูขั้นตอนออกแบบรายละเอียดและอนุมัติกอสรางโครงการ ตามลําดับ
การจัดทํารายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในระดับตาง ๆ สามารถใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและการปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญ าตโครงการ โดยการพิจารณาประเภทและ
ขนาดของโครงการพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานที่เขาขายตองจัดทํารายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับตาง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ ถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาเปนลําดับ
แรกกอนนําไปสูขั้นตอนการปฏิบัติตอไป
คูมือจัดระดับประเภทรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการพัฒนาแหลงน้ํา เปน
เอกสารที่ผูเขียนไดรวบรวมและจัดทําขึ้น ตามกรอบแนวนโยบายของผูบริหารกรมชลประทานและสํานักบริหาร
โครงการ สาระของเอกสารฉบับนี้ จึงมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูปฏิบัติงาน ทั้งวิศวกรและนักวิชาการ สามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติงานการจัดระดับหรือจําแนกประเภทรายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหมีความถูกตอง กอนนําไป
เขาแผนการศึกษาและใชประกอบการขออนุมัติหรืออนุญาตโครงการในลําดับถัดไป
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คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือจัดระดับประเภทรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงานในการจัดระดับรายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหถูกตองและใช
เปนแนวทางปฏิบัติกอนนําไปเขาแผนงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
1.2 เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานที่
เขาขายตองจัดทํารายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในระดับตาง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวของ

2. ขอบเขต

ขอบเขตของกระบวนการในคูมือจัดระดับประเภทรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับ
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการศึกษาขอมูลลักษณะโครงการ ไปจนถึงขั้นตอนการพิจารณา
ประเภทและขนาดโครงการที่เขาขายตามบัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2561 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป

3. คําจํากัดความ

“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม” หมายความวา กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหมีการดําเนินการที่อาจมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อกําหนด
มาตรการปองกันแกไขผลกระทบดังกลาว ผลการศึกษาเรียกวา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
“อนุญาต” หมายความวา การที่เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐยินยอมใหบุคคลใดกระทําการใด ที่มี
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น และใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การ
อนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตรดวย
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ตองจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๘ และใหหมายความรวมถึงผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับ
ทรัพยสวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด และผูจัดสรรที่ดินหรือคณะกรรมการหมูบานจัดสรรของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรสําหรับสาธารณูปโภคตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินดวย
“ขนาด” ใหหมายความรวมถึง จํานวน กาลังการผลิต หรือระวางรับนาหนัก แลวแตกรณีดวย
“คณะกรรมการผู ชํ านาญการ” หมายความว า ผู ที่ ได รั บ แต งตั้ ง หรือ เห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติใหทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนการทั่วไป และใน
พื้นที่ใดพื้นที่ หนึ่ งเป นการเฉพาะ เช น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดตาง ๆ หรือในเขตพื้นที่ใหใชม าตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม เปนตน
“อนุญาต” หมายความวา การที่เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐยินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดที่มี
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น และใหหมายความรวมถึง การออกใบอนุญาต การ
อนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตรดวย
๒

“ลุมน้ําหลัก” หมายถึง ลุมน้ําหลัก ๒๕ ลุมน้ําตามเอกสารทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๑. ลุมน้ําสาละวิน 2. ลุมน้ําโขง 3. ลุมน้ํากก 4. ลุมน้ําชี 5. ลุมน้ํามูล 6. ลุมน้ํา
ปง 7. ลุมน้ําวัง 8. ลุมน้ํายม 9. ลุมน้ํานาน 10.ลุมน้ําเจาพระยา 11.ลุมน้ําสะแกกรัง 12.ลุมน้ําปาสัก 13.ลุม
น้ําทาจีน 14.ลุมน้ําแมกลอง 15.ลุมน้ําปราจีนบุรี 16.ลุมน้ําบางปะกง 17.ลุมน้ําโตนเลสาบ 18.ลุมน้ําชายฝง
ทะเลตะวันออก 19.ลุมน้ําเพชรบุรี 20.ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันตก 21.ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก
22.
ลุมน้ําตาป 23.ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 24.ลุมน้ําปตตานี และ 25.ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก
“ประตูระบายน้ําในแมน้ําสายหลัก” หมายถึง อาคารที่สรางขึ้นในทางน้ําเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้ํา
โดยมี ช อ งป ด เป ด ได ใ นแม นํ้ า สายหลั ก รายละเอี ย ดตามเอกสารท า ยประกาศประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 1. แมน้ํายวม 2. แมน้ําสงคราม 3. แมน้ํากก 4. แมน้ําชี 5.
แมน้ํามูล 6. แมน้ําปง 7. แมน้ําวัง 8. แมน้ํายม 9. แมน้ํานาน 10. แมน้ําเจาพระยา 11. แมน้ําสะแกกรัง 12.
แมน้ําปาสัก 13. แมน้ําทาจีน 14. แมน้ําแมกลอง 15. แม น้ํ า ปราจี น บุ รี 16. แม น้ํ า บางปะกง 17. แม น้ํ า
จันทบุรี 18. แมน้ําเพชรบุรี 19. แมน้ําปราณบุรี 20. แมน้ําสายบุรี 21. แมน้ําตาป 22.แมน้ําปตตานี และ 23.
แมน้ําตรัง
“เขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ (C)” หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตว ที่มีคุณคาหายาก การปองกันธรรมชาติ อันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน
ตลอดทั้งเพื่อเปนประโยชนในดานการศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชน และความมั่นคงของชาติ
“พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี” หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดประกาศเปน
พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปแลว
“พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย” หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปแลว พื้นที่ลักษณะนี้ ไดแก ๑. อุทยานแหงชาติ 2. เขต
รักษาพันธุสัตวปา 3. เขตหามลาสัตวปา 4. ปาสงวนแหงชาติ 5. ปาคุมครองและปาสงวน 6. พื้นที่คุมครอง 7.
แหลงโบราณคดี/โบราณสถาน 8. แหลงมรดกโลก และ 9. พื้นที่หวงหามอื่นๆ ในที่ดินปาไม เชน วนอุทยาน
สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร เปนตน
“พื้น ที่ป าอนุรักษตามมติค ณะรัฐมนตรี” หมายถึง พื้ นที่ ปาสงวนแหงชาติที่ไดป ระกาศเป นพื้ นที่ ป า
อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปแลว พื้นที่ลักษณะนี้ ไดแก 1. พื้นที่
ชั้น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ าชั้ น ที่ 1A และ 1B 2. พื้ น ที่ เขตอนุ รัก ษ ป าชายเลนและพื้ น ที่ แ หล งปะการัง 3. พื้ น ที่ ก รุง
รัต นโกสิ น ทรแ ละเมื องเก า 4. แหล งธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมอั น ควรอนุ รัก ษ 5. ป าอนุ รัก ษ โซน C ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 6. พื้นที่ชุมน้ําระดับชาติและระดับนานาชาติ และ 7. ปาไมถาวรหรือปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให
รักษาไวเปนสมบัติของชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และมติอื่น ๆ)
“พื้ น ที่ ป าอนุ รั ก ษ เพิ่ ม เติ ม ” หมายถึ ง พื้ น ที่ ป าสงวนแห งชาติ ที่ มี ส ภาพป าสมบู ร ณ ห รือ มี ศั ก ยภาพ
เหมาะสมตอการอนุรักษธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่ลักษณะนี้
ไดแก 1. พื้นที่ปาที่มีสภาพปาสมบูรณ ตลอดจนพื้นที่ปาที่สมควรสงวนไวเพื่อรักษาสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศ 2. พื้นที่ปาที่มีความเหมาะสมตอการสงวนไวเพื่อเปนสถานที่ศึกษาวิจัย 3. พื้นที่ปาที่หามมิใหบุคคลเขาไป
หรืออยูอาศัยตามแนวชายแดน 4. พื้นที่ปาที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น 5. พื้นที่ปาซึ่งเปนเขตที่ตั้งของ
แหลงธรรมชาติที่ควรอนุรักษ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 6.
พื้นที่ปาซึ่งกําหนดเปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
“เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (E)” หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและของปา
รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการจําแนกเขตการใช
๓

ประโยชนที่ดินปาไมในพื้นที่ปาชายเลน ปาสงวนแหงชาติที่ถูกกําหนดเปนปาคอนขางเสื่อมโทรมและใกลเขต
ชุมชน ไดแก พื้นที่พัฒนาปาธรรมชาติ
“เขตพื้ น ที่ ป า ที่ เหมาะสมต อ การเกษตร (A)” หมายถึ ง พื้ น ที่ ป า สงวนแห งชาติ ที่ มี ส มรรถนะที่ ดิ น
เหมาะสมตอการกระทําเกษตรกรรมตามผลการจําแนกสมรรถนะของที่ดิน โดยจะตองไมอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อ
การอนุรักษและเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ ไดแก พื้นที่ปาที่มีสมรรถนะของที่ดินเหมาะสมตอการเกษตร หรือตาม
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําและการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาไมในพื้นที่ปา
ชายเลน

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

สวนสิ่งแวดลอม มีหนาที่และความรับผิดชอบในการศึกษา สํารวจ วิเคราะห วิจัย ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ําและการพัฒนาโครงการชลประทาน เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามหลักวิชาการของรายงานประเภทตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

สรุปกระบวนการจัดระดับประเภทรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการพัฒนาแหลงน้าํ
กระบวนการจั ด ระดั บ ประเภทรายงานการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม สํ าหรับ โครงการพั ฒ นาแหล งน้ํ า
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. การศึกษาขอมูลลักษณะโครงการ
2. การพิจารณาจากประเภทและขนาดโครงการตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
3. การพิจารณาจากแผนที่ปาไม
4. การพิจารณาจากแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
5. กรณีพื้นที่ขอใชประโยชนอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม
6. กรณีพื้นที่ขอใชประโยชนอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
7. การจัดระดับประเภทรายงานการศึกษา

๔

Work Flow กระบวนการจัดระดับประเภทรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ลําดับที่
1.

2.

ผังกระบวนการ

เวลา
30 นาที

การศึกษาข้อมูลลักษณะ
โครงการ

1 วัน

การพิจารณาจากประเภทและขนาดโครงการ
ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

NO
3.

การพิจารณาจากแผนที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ํา

1 วัน

YES
4.

1 วัน
การพิจารณาจากแผนที่ป่าไม้

5.
6.

7.

กรณีพื้นทีข่ อใช้ประโยชน์อยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพือ่ การอนุรักษ์เพิ่มเติม

กรณีพื้นทีข่ อใช้ประโยชน์อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

การจัดระดับประเภทรายงาน
การศึกษา

รวมเวลาทั้งหมด 8 วัน 30 นาที

๕

1 วัน
1 วัน

3 วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : จัดระดับประเภทรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์กระบวนการจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน: แผนงานหลักการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลําดับ

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
30 ข้อมูลรายละเอียดโครงการด้าน
นาที วิศวกรรมจากรายงานเบื้องต้น หรือ
รายงานวางโครงการ หรือรายงานความ
เหมาะสมของโครงการ

ผังกระบวนการ

1.
การศึกษาข้อมูลลักษณะ
โครงการ

2.

การพิจารณาจากประเภทและ
ขนาดโครงการตามกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรี

NO

3.

การพิจารณาจากแผนที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ํา

YES

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

ส่วนวิศวกรรม
รายงานการศึกษาวางโครงการหรือ
หรือส่วน
ความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่ง
วางโครงการที่
น้ําเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
1 – 4 หรือส่วน
เพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มน้ํา และ
สิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําของสํานัก
บริหารโครงการ กรมชลประทาน
(มิถุนายน พ.ศ.2552)
ส่วนสิง่ แวดล้อม
1 วัน พิจารณาประกาศทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและขนาดโครงการตาม
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติ ข้อกําหนดของกฎหมาย มติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

1 วัน นําแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ํา
และหัวงานโครงการ มาตราส่วน 1 :
50,000 (ถ้ามี) ทีส่ ามารถซ้อนทับกัน
ได้กับแผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา
มาตราส่วน 1 : 50,000 ของ สผ.
๖

พิจารณาประเภทโครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดชั้นคุณภาพลุ่ม
น้ํา โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ลําดับ
4.

5.

ผังกระบวนการ
การพิจารณาจากแผนที่ปาไม

กรณีพื้นทีข่ อใชประโยชนอยูในเขต
พื้นที่ปาเพือ่ การอนุรกั ษเพิ่มเติม

6.

กรณีพื้นทีข่ อใชประโยชนอยูในเขตพื้นที่ปา
อนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

7.

การจัดระดับประเภทรายงาน
การศึกษา

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน 1. แผนที่แสดงการจําแนกเขตการใช
ประโยชนที่ดินปาไมในเขตปาสงวน
แหงชาติ มาตราสวน 1 : 50,000
(แผนที่ปาไม)
๒. แผนทีแ่ นบทายพระราชกฤษฎีกาในเขต
พื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุ
สัตวปา (แผนทีแ่ นบทาย)
1 วัน จัดระดับประเภทรายงานฯ เพื่อ
ประกอบการขอใชประโยชนในพื้นที่
ตามมาตรการที่กําหนดไวตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่
เกี่ยวของ โดยพิจารณารวมกัน
1 วัน กําหนดประเภทรายงานฯ เพื่อ
ประกอบการขอใชประโยชนในพื้นที่
อนุโลมใหใชกําหนดการขอใชพื้นที่ปาไม
เชนเดียวกับปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม

มาตรฐานคุณภาพงาน
กรมแผนที่ทหาร, กรมปาไม

สวนสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช

สวนสิ่งแวดลอม

พิจารณาประเภทโครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2554)

สวนสิ่งแวดลอม

พิจารณาประเภทโครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2554) โดยอนุโลม และประกาศ
กระทรวงฯ ที่เกี่ยวของ
3 วัน จัดระดับรายงานการศึกษาในแผนหลัก ประเภทและขนาดโครงการตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย มติ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่
เกี่ยวของ

๗

ผูรบั ผิดชอบ

สวนสิ่งแวดลอม

สวนสิ่งแวดลอม

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

1. การศึกษาขอมูลลักษณะโครงการ

พิจารณารายละเอียดที่ตั้งโครงการ พิกัด ระวาง
แผนที่ ระดั บ เก็ บ กั ก ระดั บ น้ํ า นองสู ง สุ ด
(ม.ร.ท.ก.) พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก และพื้นที่
ผิวน้ําที่ระดับสูงสุด (ไร) เปนตน

1 . ข อ มู ล ลั ก ษ ณ ะโค รงการ สวนวิศ วกรรมหรือสวน
ทางดานวิศวกรรมเบื้องตนจาก วางโครงการที่ 1 – 4
รายงานพิเศษ รายงานเบื้องตน
ราย งาน วางโค รงก าร ห รื อ
รายงานความเหมาะสมของ
โครงการ
2. แผนผั ง แสดงบริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ (ขอบเขตพื้นที่หัวงาน
และพื้นที่อางเก็บน้ํา)
3 . แ ผ น ที่ แ ส ด ง ส ภ า พ ภู มิ
ป ร ะ เท ศ ม า ต ร า ส ว น 1 :
50,000 ของกรมแผนที่ทหาร

มีขอมูลรายละเอียดโครงการ
ตามมาตรฐานรายงานการศึกษา
เพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา และ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําของ
สํานักบริหารโครงการ

2. การพิจารณาจากประเภทและขนาด
โครงการตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี

หากเขาขายตามบัญชีทายประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ภายใต
พรบ.ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิ จ จา
นุ เ บกษา เมื่ อ 19 เมษายน 2561 มี ผ ลใช
บังคับวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) มาตรา 49
ใน ก รณี ที่ โค รงก ารห รื อ กิ จ ก ารห รื อ ก าร
ดําเนินการที่ตองจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 48 เปนโครงการ
หรือกิ จ การหรือการดํ าเนิ น การของหน วยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการรวมกับ
เอกชนที่ ต อ งเสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก

-ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประกาศ ณ วันที่
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
โครงการฯ ตองจัดทํารายงาน
EHIA
-ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประกาศ ณ วันที่
19 พฤศจิกายน 2561

หากเขาขายจัดทํารายงาน
EHIA/EIA ตองพิจารณาจัดเขา
แผนงานวาจางทีป่ รึกษา
เนื่องจากตามกฎหมาย
กําหนดใหการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตองจัดทําหรือไดรับการรับรอง
จากผูรับใบอนุญาตเปนผูจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (มีใบอนุญาตจาก
สผ.)

๘

สวนสิ่งแวดลอม

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
คณ ะรั ฐ มนตรี ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องทาง
ราชการ ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การนั้ น
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการหรือ กิ จ การหรือ การดํ าเนิ น การ และ
เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อ
เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรี ในการพิ จารณาเสนอความเห็ น
ของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ให มี
ความเห็ น ของคณะกรรมการผู ชํ า นาญการ
ประกอบการพิ จ ารณ าด ว ย มี 2 ประกาศ
กระทรวงฯ ที่เกี่ยวของ
2.1 เข าขายประเภทและขนาดโครงการรุนแรงฯ
ตองจัดทํารายงาน EHIA ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ คือ
- ลําดับที่ 10 ประเภทโครงการ เขื่อนเก็บกักน้ํา
หรื อ อ า งเก็ บ น้ํ า ที่ มี ป ริ ม าตรเก็ บ กั ก น้ํ า ตั้ ง แต
100 ลาน ลบ.ม. ขึ้น ไป หรือมีพื้นที่เก็บกักน้ํา
ตั้งแต 15 ตร.กม. ขึ้นไป
2.2 เขาขายประเภทและขนาดโครงการฯ ตอง
จั ด ทํ า รายงาน EIA ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ไดแก
- ลํ า ดั บ ที่ 32 การชลประทานที่ มี พื้ น ที่ ก าร
ชลประทานตั้งแต 80,000 ไร ขึ้นไป
- ลําดับที่ 33 โครงการทุกประเภทที่อยูในพื้นที่
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหเปนพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุมน้ําชั้น 1 ทุกขนาด

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
โครงการฯ ตองจัดทํารายงาน
EIA

๙
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เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
-ลุมน้ําหลัก 25 ลุมน้ําของ
ประเทศไทย
1. ลุมน้ําสาละวิน
2. ลุมน้ําโขง
3. ลุมน้ํากก
4. ลุมน้ําชี
5. ลุมน้ํามูล
6. ลุมน้ําปง
7. ลุมน้ําวัง
8. ลุมน้ํายม
9. ลุมน้ํานาน
10.ลุมน้ําเจาพระยา
11.ลุมน้ําสะแกกรัง
12.ลุมน้ําปาสัก
13.ลุมน้ําทาจีน
14.ลุมน้ําแมกลอง
15.ลุมน้ําปราจีนบุรี
16.ลุมน้ําบางปะกง
17.ลุมน้ําโตนเลสาบ
18.ลุมน้ําชายฝงทะเล
ตะวันออก
19.ลุมน้ําเพชรบุรี
20.ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันตก
21.ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก
22.ลุมน้ําตาป
23.ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
24.ลุมน้ําปตตานี
25.ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
- ลํ า ดั บ ที่ 34 การผั น น้ํ าข า มลุ ม น้ํ า ทุ ก ขนาด
ดังนี้ 1) การผั นน้ําขามลุมน้ําหลัก 25 ลุมน้ําของ
ประเทศไทย 2) การผันน้ําระหวางประเทศ (ยกเวน
กรณี ภัยพิบัติ หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงของ
ประเทศ ที่เปนการดําเนินการชั่วคราว)
- ลําดับที่ 35 ประตูระบายน้ําในแมน้ําสายหลัก
23 สายของประเทศไทย ทุกขนาด

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
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เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
-แมน้ําสายหลัก 23 สายของ
ประเทศไทย
1. แมน้ํายวม
2. แมน้ําสงคราม
3. แมน้ํากก
4. แมน้ําชี
5. แมน้ํามูล
6. แมน้ําปง
7. แมน้ําวัง
8. แมน้ํายม
9. แมน้ํานาน
10.แมน้ําเจาพระยา
11. แมน้ําสะแกกรัง
12. แมน้ําปาสัก
13. แมน้ําทาจีน
14. แมน้ําแมกลอง
15. แมน้ําปราจีนบุรี
16. แมน้ําบางปะกง
17. แมน้ําจันทบุรี
18. แมน้ําเพชรบุรี
19. แมน้ําปราณบุรี
20. แมน้ําสายบุรี
21. แมน้ําตาป
22.แมน้ําปตตานี
23. แมน้ําตรัง

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

3. การพิจารณาจากแผนที่ชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา

การพิ จ ารณาจากแผนที่ ลุ ม น้ํ า ตามผลการ
กํ า หนดชั้ น คุ ณ ภาพ ลุ ม น้ํ า โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
1) ใหนําแผนที่แสดงขอบเขตบริเวณหัวงานและ
พื้นที่อางเก็บน้ํา มาตราสวน 1 : 50,000 (ถา
มี) ที่ ส ามารถซอนทั บ กัน ไดกับ แผนที่ แ สดงชั้ น
คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า มาตราส วน 1 : 50,000 ของ
สผ.
2) พิจารณาขอบเขตหัวงานและพื้นที่อางเก็บน้ํา
ในแผนที่ ป า ไม ว า ตกอยู ในเขตพื้ น ที่ ใด ได แ ก
1A, 1B หรื อ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่ ง ในแผนที่ จ ะ
แสดงถึงขอบเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําบอกไว
3) พิจารณาเฉพาะขอบเขตหัวงานและพื้นที่อาง
เก็บน้ําที่ระดับเก็บกักปกติหรือระดับน้ําสูงสุดที่
ตกอยู ใน เขต 1A, 1B ต อ งจั ด ทํ า รายงานการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

-มติคณะรัฐมนตรีในการกํา
สวนสิ่งแวดลอม
หนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา มีดังนี้
1 . ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการในการกํา
หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า และ
ข อ เสนอแนะมาตรการการใช
ที่ดินในเขตลุมน้ําปง - วัง (วันที่
28 พฤษภาคม 2528)
2 . ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการในการกํา
หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า และ
ข อ เสนอแนะมาตรการการใช
ที่ ดิ น ในเขตลุ ม น้ํ า ยม - น า น
(วันที่ 21 ตุลาคม 2529)
3 . ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการในการกํา
หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า และ
ข อ เสนอแนะมาตรการการใช
ที่ดินในเขตลุมน้ํามูลและชี (วันที่
12 กรกฎาคม 2531)
4. มติ ค ณะรั ฐมนตรี เรื่ อ ง การ
กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต
และขอเสนอแนะมาตรการการ
ใช ที่ ดิ น ในเขตลุ ม น้ํ า (วั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2532)
5. มติ ค ณะรั ฐมนตรี เรื่ อ ง การ
กํ า หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า ภาค
ตะวั น ออก และข อ เสนอแนะ

๑๑

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
หากเขาขายจัดทํารายงาน EIA
ตองพิจารณาจัดเขาแผนงาน
วาจางที่ปรึกษา เนื่องจากตาม
กฎหมายกําหนดใหการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตองจัดทําหรือไดรับ
การรับรองจากผูร ับใบอนุญาต
เปนผูจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(มีใบอนุญาตจาก สผ.)

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
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มาตรการการใชที่ ดิ น ในเขตลุ ม
น้ํ า (วั น ที่ 1 9 พ ฤ ศ จิ ก าย น
2534)
6. มติ ค ณะรั ฐมนตรี เรื่ อ ง การ
กํ า หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า ภาค
ตะวั น ตก ภาคกลาง และลุ ม
น้ํ า ป า สั ก และการกํ า หนดชั้ น
คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า ภาคเหนื อ และ
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ สวน
อื่นๆ (ลุมน้ําชายแดน) (วันที่ 21
กุมภาพันธ 2538)
- แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุมน้ํา
มาตราสวน 1 : 50,000 ของ
สผ. (แผนที่ลุมน้ํา)
-ทําการบัน ทึกขอมูลที่แสดงผล
ไว ตั ว อย า งเช น โครงการอ า ง
เก็ บ น้ํ า ... มี พื้ น ที่ น้ํ า ท ว ม (อ า ง
เก็ บ น้ํ า ) บางส ว นอยู ในเขตชั้ น
คุณภาพลุมน้ําชั้นที่...
4. การพิจารณาจากแผนที่ปาไม

เทคนิ ค การพิ จ ารณาขอบเขตหัวงานและพื้ น ที่
อางเก็บน้ําในแผนที่ปาไม มี 2 วิธี ดังนี้
1) กรณี มี แ ผนที่ แสดงขอบเขตบริเวณหั วงาน
และพื้นที่อางเก็บน้ํา มาตราสวน 1 : 50,000
ที่ ส ามารถซ อ นทั บ กั น ได กั บ แผนที่ ป า ไม แ ล ว
พิจารณาวาตกอยูในเขตพื้นที่ใด ไดแก C, E หรือ
A ซึ่งในแผนที่จะแสดงถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
อุ ท ยานแห ง ชาติ เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า เขต

-แผนที่แสดงการจําแนกเขตการ สวนสิ่งแวดลอม
ใชประโยชนที่ดินปาไมในเขตปา
สงวนแหงชาติ มาตราสวน 1 :
50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
(แผนที่ปาไม)
-แ ผ น ที่ แ น บ ท า ย พ ร ะ ร า ช
กฤษฎี ก าในเขตพื้ น ที่ อุ ท ยาน
แหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตว

๑๒

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

การพิจารณาจากแผนที่ปาไม ให
นําขอบเขตพื้นที่อางเก็บน้ําและ
หัวงานโครงการที่แสดงในแผนที่
มาตราสวน 1 : 50,000 (ถามี)
มาทําการซอนทับกับแผนที่
แสดงการจําแนกเขตการใช
ประโยชนที่ดินในเขตปาสงวน
แหงชาติ 1 : 50,000 แลว
พิจารณาวาตกอยูในขอบเขต

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

อนุรักษปาชายเลน บอกไว (ขอควรระวัง ในการ ปา (แผนที่แนบทาย)
พิจารณาแผนที่ป าไม จะตองแนใจวาในระวาง
เดียวกันมีแผนที่ทั้งหมดกี่แผน เพราะในแผนที่
ระวางนั้นอาจมีหลายแผนประกอบกัน ซึ่งในแต
ละระวางอาจแสดงขอบเขตพื้นที่ไวไมครบก็ได
จึ ง จํ า เป น ต อ งดู ทั้ ง หมดประกอบกั น หรื อ อาจ
ตองพิจารณาแผนที่ระวางซาย-ขวาและบน-ลาง
ดวยก็ได เพื่อใหไดขอมูลที่แนชัดมากยิ่งขึ้น) และ
ต อ งดู แ ผนที่ แ นบท า ยประกอบด ว ย ทํ า การ
บั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ แ สดงผลไว ยกตั ว อย า งเช น
โครงการอางเก็บน้ํา... มีพื้นที่น้ําทวม (อางเก็บ
น้ํ า ) บางส ว นอยู ใ นเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ...
ซ อ นทั บ ป า สงวนแห งชาติ ป า ….ในส ว นของป า
อนุรักษ (C) เปนตน
2) กรณีไมมีแผนที่ แสดงขอบเขตบริเวณหัวงาน
และพื้นที่อางเก็บน้ํา สามารถพิจารณาเบื้องตน
ไดจากที่ตั้งหัวงานโครงการวาอยูที่พิกัดใด เสน
รุง-เสนแวงเทาไร จากนั้นพิ จารณาที่ระดับเก็บ
กักปกติหรือระดับน้ํานองสูงสุด (ม.ร.ท.ก.) แลว
ลองลากขอบเขตพื้นที่อางเก็บน้ําคราวๆ ดูวาตก
อยูในเขตพื้นที่ใด ไดแก C, E หรือ A แลวทําการ
บันทึกขอมูลเชนเดียวกับขอ 1)

๑๓

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
พื้นที่ใด ดังตอไปนี้
1) เขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ (C)
หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช
พันธุสัตว ที่มีคุณคาหายาก การ
ปองกันธรรมชาติ อันเกิดจากน้ํา
ทวมและการพังทลายของดิน
ตลอดทั้งเพื่อเปนประโยชนใน
ดานการศึกษา การวิจัย
นันทนาการของประชาชน และ
ความมั่นคงของชาติ แบง
ออกเปน 2 สวน คือ
1.1) พื้นที่ปาอนุรักษตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่ไดประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
ตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไป
แลว
1.2) พื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม หมายถึง พื้นที่ปาสงวน
แหงชาติที่มีสภาพปาสมบูรณ
หรือมีศักยภาพเหมาะสมตอการ
อนุรักษธรรมชาติ เพื่อรักษาไว
ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดแก พื้นที่ปาสงวน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

๑๔
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เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
แหงชาติที่ประกาศใชหลัง พรบ.
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
2) เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (E)
หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและ
ของปา รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา
และการจําแนกเขตการใช
ประโยชนที่ดินปาไมในพื้นที่ปา
ชายเลน ปาสงวนแหงชาติที่ถูก
กําหนดเปนปาคอนขางเสื่อม
โทรมและใกลเขตชุมชน ไดแก
พื้นที่พัฒนาปาธรรมชาติ
3) เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอ
การเกษตร (A) หมายถึง พื้นที่
ปาสงวนแหงชาติที่มีสมรรถนะ
ที่ดินเหมาะสมตอการกระทํา
เกษตรกรรมตามผลการจําแนก
สมรรถนะของที่ดิน โดยจะตอง
ไมอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรักษและเขตพื้นที่ปาเพื่อ
เศรษฐกิจ ไดแก พื้นที่ปาที่มี
สมรรถนะของที่ดินเหมาะสมตอ
การเกษตร หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
จําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําและ
การจําแนกเขตการใชประโยชน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

๑๕
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เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
ที่ดินปาไมในพื้นที่ปาชายเลน
-พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย :
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ได
ประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไป
แลว พื้นที่ลักษณะนี้ ไดแก
1. อุทยานแหงชาติ ตาม พรบ.
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
(ม.6)
2. เขตรักษาพันธุสัตวปา ตาม
พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 (ม.33)
3. เขตหามลาสัตวปา ตาม
พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 (ม.42)
4. ปาสงวนแหงชาติ ตาม พรบ.
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
5. ปาคุมครองและปาสงวน
ตาม พรบ.คุมครองและสงวนปา
พุทธศักราช 2481
6. พื้นที่คุมครอง ตาม พรบ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535
7. แหลงโบราณคดี/
โบราณสถาน
8. แหลงมรดกโลก ตาม

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

๑๖
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เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
อนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
9. พื้นที่หวงหามอื่นๆ ในที่ดิน
ปาไม เชน วนอุทยาน สวนปา
ของรัฐ สวนรุกขชาติ สวน
พฤกษศาสตร เปนตน
-พื้นที่ปาอนุรักษตามมติ
คณะรัฐมนตรี : พื้นที่ปาสงวน
แหงชาติที่ไดประกาศเปนพื้นที่
ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติไปแลว
พื้นที่ลักษณะนี้ ไดแก
1. พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น ที่
1A และ 1B
2. พื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน
และพื้นที่แหลงปะการัง
3. พื้นที่กรุงรัตนโกสินทรและ
เมืองเกา
4. แหลงธรรมชาติและ
ศิลปกรรมอันควรอนุรักษ
5. ปาอนุรักษโซน C ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
6. พื้นที่ชุมน้ําระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
7. ปาไมถาวรหรือปาที่
คณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษาไว
เปนสมบัติของชาติ (มติ 14
พ.ย. 2504 และมติอื่นๆ)

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
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เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม :
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มีสภาพ
ปาสมบูรณหรือมีศักยภาพ
เหมาะสมตอการอนุรักษ
ธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซึ่งความ
สมดุลของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พื้นที่ลักษณะนี้
ไดแก
1. พื้นที่ปาที่มีสภาพปาสมบูรณ
ตลอดจนพื้นที่ปาที่สมควรสงวน
ไวเพื่อรักษาสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศ
2. พื้นที่ปาที่มีความเหมาะสม
ตอการสงวนไวเพื่อเปนสถานที่
ศึกษาวิจัย
3. พื้นที่ปาที่หามมิใหบุคคลเขา
ไปหรืออยูอาศัยตามแนว
ชายแดน
4. พื้นที่ปาที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะของทองถิ่น
5. พื้นที่ปาซึ่งเปนเขตที่ตั้งของ
แหลงธรรมชาติที่ควรอนุรักษ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2518
6. พื้นที่ปาซึ่งกําหนดเปน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตาม
พรบ. โบราณสถาน

รายละเอียดงาน

5. กรณีพื้นที่ขอใชประโยชนอยูในเขต
พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

-พื้นที่ท่ีตองขอใชประโยชนตกอยูในเขตพื้นที่ปา
เพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม หรือ พื้นที่เขตปาสงวน
แห ง ชาติ (โซน C) การจั ด ทํ า รายงานฯ เพื่ อ
ประกอบการขอใชป ระโยชนในพื้ น ที่ ใหเป น ไป
ตามมาตรการที่ กํ า หนดไว ต ามกฎหมาย มติ
คณะรั ฐ มนตรี และระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ ง โดย
พิจารณารวมกัน
-การพิ จ ารณ าระดั บ การศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ทํ า
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ใหดูวาขอบเขตหัวงาน
และพื้ นที่ อ า งเก็ บ น้ํ า (หรื อ เรี ย กว า พื้ นที่
โครงการ) ที่ระดับเก็บกักปกติหรือระดับน้ํานอง
สูงสุดในแผนที่ ป าไมเฉพาะสวนที่ ตกอยูในเขต
พื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ห รื อ ป า อนุ รั ก ษ เพิ่ ม เติ ม ว า มี
พื้น ที่ กี่ไร นํ ามาพิ จารณาระดับ การศึกษาได 3
ประเภท คือ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

-มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ ป า สวนสิ่งแวดลอม
อนุ รั ก ษ เพิ่ ม เติ ม (เมื่ อ วั น ที่ 26
เมษายน 2554)
-ทําการบัน ทึกขอมูลที่แสดงผล
ไว ตั ว อย า งเช น โครงการอ า ง
เก็ บ น้ํ า ... มี พื้ น ที่ น้ํ า ท ว ม (อ า ง
เก็บน้ํา) บางสวนอยูในเขตพื้นที่
ป าสงวนแห งชาติ ปา... ในสวน
ของปาอนุรักษเพิ่มเติม (โซน C)

๑๘

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
หมายเหตุ สามารถตรวจสอบวา
พื้นที่ใดเปนปาอนุรักษหรือไม
หรือเปนปาประเภทใดไดจาก
แผนที่การจําแนกการใช
ประโยชนที่ดินปาไมไดที่กรมปา
ไม หรือขอสําเนาแผนที่ปาไม
ชุด L7017 ไดที่สวน
สิ่งแวดลอม
หากเขาขายจัดทํารายงาน
EIA/IEE ตองพิจารณาจัดเขา
แผนงานวาจางทีป่ รึกษา
เนื่องจากตามกฎหมาย
กําหนดใหการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตองจัดทําหรือไดรับการรับรอง
จากผูรับใบอนุญาตเปนผูจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (มีใบอนุญาตจาก
สผ.)

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําหรืออางเก็บน้ําที่มี
พื้ น ที่ โครงการอยู ในพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ เพิ่ ม เติ ม
ตั้ ง แต 500 ไร ขึ้ น ไป ต อ งจั ด ทํ า รายงานการ
วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
(Environmental Impact Assessment : EIA)
2) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําหรืออางเก็บน้ําที่มี
พื้นที่โครงการ ตั้งแต 50 ไร แตไมถึง 500 ไร
ตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(Initial Environmental Examination : IEE)
3) โครงการทุ กชนิดที่ ไมเขาขายประเภทและ
ขนาดของโครงการที่ตองจัดทํารายงาน EIA หรือ
IEE ให จั ด ทํ า รายการข อ มู ล ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
( Environmental Checklist : EC) พ ร อ ม
มาตรการป อ งกั น แก ไขผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม

6. กรณีพื้นที่ขอใชประโยชนอยูในเขต
พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี

-พื้นที่ท่ีตองขอใชประโยชนตกอยูในเขตพื้นที่ปา
อนุ รั ก ษ ต ามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ได แ ก อุ ท ยานแห งชาติ เขตรัก ษาพั น ธุสั ต วป า
เขตหามลาสัตวปา พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่
1 พื้นที่ชุมน้ํา และพื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน
ฯลฯ (เฉพาะในส ว นของโซน C) การจั ด ทํ า
รายงานฯ เพื่อประกอบการขอใชป ระโยชนใน
พื้ น ที่ อ นุ โลมให ใช กํ า หนดการขอใช พื้ น ที่ ป า ไม
เชนเดียวกับปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม (แตกตางกัน
ในขัน้ ตอนการพิจารณารายงานฯ และการขออนุญาต
เขาศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ)

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

-ทําการบัน ทึกขอมูลที่แสดงผล สวนสิ่งแวดลอม
ไว ตั ว อย า งเช น โครงการอ า ง
เก็ บ น้ํ า ... มี พื้ น ที่ น้ํ า ท ว ม (อ า ง
เก็บน้ํา) บางสวนอยูในเขตพื้นที่
อุ ท ยานแห ง ชาติ .../อยู ใ นเขต
พื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติหรือ
ระดับชาติ...

๑๙

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

หากเขาขายจัดทํารายงาน
EIA/IEE ตองพิจารณาจัดเขา
แผนงานวาจางทีป่ รึกษา
เนื่องจากตามกฎหมาย
กําหนดใหการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตองจัดทําหรือไดรับการรับรอง
จากผูรับใบอนุญาตเปนผูจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (มีใบอนุญาตจาก
สผ.)

รายละเอียดงาน
7. การจัดระดับประเภทรายงาน
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
-ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ ฯ
ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได
จั ด ระดั บ ประเภทรายงานการศึ ก ษาด า น
สิ่งแวดลอมไว ดังนี้
1) รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่
อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง (EHIA) โดยตอง
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และจัดใหมีการ
รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู มี ส ว นได เ สี ย และ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศ
กําหนดเปนการเพิ่มเติม
2) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) จําแนกไดเปน 2 กรณี ดังนี้
2.1) กรณี เป น โครงการที่ ต อ งเสนอขอรั บ
ความเห็ น ชอบจากคณะรัฐ มนตรีต ามระเบี ย บ
ปฏิ บั ติ ข องทางราชการ (วงเงิ น งบประมาณ
มากกวา 1,000 ล านบาท) ให จั ด ทํ า รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตในระยะ
ทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และ
เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อ
เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ ให มี ค ว า ม เห็ น ข อ ง
คณ ะกรรมการผู ชํ า นาญการประกอบการ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรบั ผิดชอบ

-ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง สวนสิ่งแวดลอม
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล อ ม ประกาศ ณ วั น ที่
1 9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
-มติ ค ณะรั ฐ มนตรี (วั น ที่ 26
เมษายน 2554) เกี่ ย วกั บ ป า
อนุรักษเพิ่มเติม
-มติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี (วั น ที่ 12
พฤษภาคม 2558) เกี่ ย วกั บ
ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดั บ ชาติ (ทบทวนมติ วั น ที่ 1
สิ ง หาคม 2543 และวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2552)

๒๐

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
-จัดเขาแผนหลักการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม สํานักบริหาร
โครงการ แบงเปน
1) งานดําเนินการเอง ไดแก
รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม
(EC)
2) งานดําเนินการจางที่ปรึกษา
ไดแก รายงาน EHIA/EIA/IEE
ตองใชนิติบุคคลผูมีสิทธิ์จัดทํา
รายงานหรือมีใบอนุญาตจาก
สผ.
-หนวยงานเจาของโครงการ
จะตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ที่กําหนดไวใน
รายงาน EHIA/EIA/IEE ที่ไดรับ
ความเห็นชอบ และจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และกรมปาไม (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี กรณีปา
อนุรักษเพิ่มเติม) อยางนอยปละ
2 ครั้ง

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
พิจารณาดวย
2.2) กรณี เปนโครงการที่ไมตองเสนอขอรับ
ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ไม ต อ ง
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย (วงเงินงบประมาณ
นอยกวา 1,000 ลานบาท) ใหจัดทําและเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย
หากจะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายกอนเริ่ม
การกอสรางหรือดําเนินการ ใหเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่ซึ่งมี
อํ า นาจอนุ ญ าตตามกฎหมายนั้ น และต อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่แทน โดยใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ
อนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญ าตสําหรับ
โครงการไว จ นกว า รายงานการประเมิ น ผล
กระทบสิ่งแวดลอมจะไดรับความเห็นชอบหรือ
ถื อ ว า ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผู ชํ า นาญการ และได รั บ หนั ง สื อ แจ ง ผลการ
พิ จ ารณ ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดังกลาวจากสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มหรื อ
ห น ว ย งาน ข อ งรั ฐ ต าม ที่ ค ณ ะ ก รรม ก า ร
สิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
แทน
-ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา และพื้นที่ชุมน้ํา
ได จั ด ระดั บ ประเภทรายงานการศึ ก ษาด า น

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

๒๑

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
สิ่งแวดลอมไว ดังนี้
1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA)
2) รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
3) รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (EC)

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

๒๒

ผูรบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. การศึกษาขอมูลลักษณะโครงการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

- การศึกษาองคประกอบและรูปแบบรายละเอียดของ
โครงการ เพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดระดับรายงาน
การศึกษาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
- มาตรฐานองคความรูดานวิศวกรรม ไดแก ดาน
วิศวกรรมโยธา ดานวิศวกรรมชลประทาน ดาน
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา และดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

- ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด

ผูต ดิ ตาม/
ประเมินผล

(หัวหนาสวน/ฝาย)
สวนวิศวกรรมและ
ฝายบริหารขอมูลและ
แผนงาน

ขอเสนอแนะ
ใหจัดสงแผนหลัก
งานการศึกษา
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมระดับ
ตาง ๆ ภายใน
ระยะ 3 เดือน
(ไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ)

2. การพิจารณาจากประเภทและขนาด
- มาตรฐานองคความรูดานกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
โครงการตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

- ติดตามตรวจสอบผลการพิจารณาประเภท (หัวหนาสวน/ฝาย)
และขนาดโครงการที่เขาขายตองจัดทํา
สวนสิ่งแวดลอม
รายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของ

กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี
และระเบียบมีการ
เปลีย่ นแปลงไป
ตามสถานการณ
สิ่งแวดลอมตอง
ติดตามอยาง
ตอเนื่อง

3. การพิจารณาจากแผนที่ปาไม

- ติดตามตรวจสอบผลการพิจารณาประเภท (หัวหนาสวน/ฝาย)
และขนาดโครงการที่เขาขายตองจัดทํา
สวนสิ่งแวดลอม
รายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

ปรับปรุงการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยเขามา
ชวยในการ
วิเคราะหและแปร
ผลขอมูล

-มาตรฐานองคความรูดานคอมพิวเตอร การใชระบบ
สารสนเทศ การอานแผนที่ตาง ๆ เพื่อประกอบการ
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลทางสถิติหรือการแปลผล
ขอมูล ตามความจําเปน และจัดทําตารางขอมูล และ
ความสัมพันธ เพื่อวิเคราะหสถานภาพสิ่งแวดลอมในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และการจัดทํารายงาน

๒๓

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูต ดิ ตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

4. การพิจารณาจากแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา -มาตรฐานองคความรูดานคอมพิวเตอร การใชระบบ
สารสนเทศ การอานแผนที่ตาง ๆ เพื่อประกอบการ
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลทางสถิติหรือการแปลผล
ขอมูล ตามความจําเปน และจัดทําตารางขอมูล และ
ความสัมพันธ เพื่อวิเคราะหสถานภาพสิ่งแวดลอมในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และการจัดทํารายงาน

- ติดตามตรวจสอบผลการพิจารณาประเภท (หัวหนาสวน/ฝาย)
และขนาดโครงการที่เขาขายตองจัดทํา
สวนสิ่งแวดลอม
รายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

ปรับปรุงการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยเขามา
ชวยในการ
วิเคราะหและแปร
ผลขอมูล

5. กรณีพื้นที่ขอใชประโยชนอยูในเขตพื้นที่
ปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม

- มาตรฐานองคความรูดานกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

- ติดตามตรวจสอบผลการพิจารณาประเภท (หัวหนาสวน/ฝาย)
และขนาดโครงการที่เขาขายตองจัดทํา
สวนสิ่งแวดลอม
รายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

ปรับปรุงการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยเขามา
ชวยในการ
วิเคราะหและแปร
ผลขอมูล

6. กรณีพื้นที่ขอใชประโยชนอยูในเขตพื้นที่
ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี

- มาตรฐานองคความรูดานกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

- ติดตามตรวจสอบผลการพิจารณาประเภท (หัวหนาสวน/ฝาย)
และขนาดโครงการที่เขาขายตองจัดทํา
สวนสิ่งแวดลอม
รายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

ปรับปรุงการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยเขามา
ชวยในการ
วิเคราะหและแปร
ผลขอมูล

7. การจัดระดับประเภทรายงานการศึกษา

-มาตรฐานองคความรูดานสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การจําแนกและกําหนดทรัพยากร
สิ่งแวดลอมที่สําคัญครอบคลุม 4 องคประกอบหลัก คือ

-ติดตามตรวจสอบจากแผนงานหลัก
(หัวหนาสวน)
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในทุกระยะ สวนสิ่งแวดลอม
6 เดือน

ปรับปรุงใหเปนไป
ตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี
และระเบียบที่มี

๒๔

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของ
มนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิตใหไดตามถูกตอง
ครบถวนเปนไปตามระดับประเภทรายงานการศึกษา

๒๕

ผูต ดิ ตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลง
ไปตาม
สถานการณ
สิ่งแวดลอม

8. เอกสารอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 19
พฤศจิกายน 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562.
8.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562.
8.4 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนการกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตอง
เสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (วันที่ 13
กันยายน 2537) และกลไกการดําเนินงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตาง ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554.
8.5 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ขอ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2558 : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2558.

9. แบบฟอรมทีใ่ ช
9.1 แบบฟอรมการกรอกสถานภาพโครงการดานสิ่งแวดลอม
9.2 แบบฟอรมการกรอกรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ... : กรมชลประทาน

๒๖

ภาคผนวก

๒๗

9.1

ลาดับ
ที่

ชื่อ
โครงการ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

PR

FS

แบบฟอร์มการกรอกสถานภาพโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

EC

IEE

EIA

EHIA

ออกแบบ
(แล้ว
เสร็จ)

ผล
สารวจ
ภูมิ
ประเทศ

ความจุ
เพิ่มขึ้น
(ล้าน
ลบ.ม.)

พื้นที่
ชป.
เพิ่มขึ้น
(ไร่)

พื้นที่
น้า
ท่วม
(ไร่)

ประเภท
รายงาน
สิ่งแวดล้อม

สถานภาพ
ด้าน
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ชั้น
คุณภาพ
ลุ่มน้า
(1A)

พื้นที่
อุทยาน
แห่งชาติ

พืน้ ที่
เขต
รักษา
พันธุ์
สัตว์
ป่า

พื้นที่ป่า
อนุรักษ์
เพิ่มเติม
(ป่า C)

9.2 แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... : กรมชลประทาน
5

6

7

8

10

11

9

บรรทัดที่
ให้สานัก
ตรวจสอบ

15
13

โครงการ/งาน/รายการ**

ลักษณะ
งาน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด
Lat

ย่อย
รวมทั้งสิ้น

หลัก

Long

วงเงินที่เสนอ
ขอตั้ง 2563
ตามกรอบ
งบประมาณปี
2562 (บาท)

เสนอขอตั้ง
รอบแรก
ด้านที่ดิน

ที่

18

19

36.01

36.02

36.03

36.04

นับ
โครงการ

นับ
รายการ

ช่อง
สูตร

เรียงลาดับ
ความสาคัญ

พิกัด

ลุ่มน้า
สานัก

17

สถานะความพร้อมโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

รหัสผล
ผลิต /
โครงการ/
กิจกรรม

16

14

ออกแบบ

4

สารวจ

3

ศึกษา

2

ด้านขอใช้พื้นที่ป่า

1
-

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการกิจการ หรือการดาเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงแก้ไขการกาหนดโครงการกิจการหรือการดาเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัด ท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่ อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด
และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด
และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด
และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุ ขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด
และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ขนาด” ให้หมายความรวมถึง จานวน กาลังการผลิต หรือระวางรับน้าหนัก แล้วแต่กรณีด้วย
“คณะกรรมการผู้ชานาญการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ทาหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นการทั่วไป
และในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่าง ๆ หรือในเขตพื้นที่
ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑” หมายความว่า บัญชีรายชื่อสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ ตามประกาศของ
International Agency for Research on Cancer (IARC)
“สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒ A” หมายความว่า บัญชีรายชื่อสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒ A ตามประกาศ
ของ International Agency for Research on Cancer (IARC)
หมวด ๑
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ให้โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตามขนาด
ที่กาหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๑ เป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรงซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต แต่มีขนาดไม่ถึง
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการดังกล่าว
ในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทารายงานให้เป็นไปตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย
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ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจอนุญาตได้นามาตรการป้อ งกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ไปกาหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนิ นการให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในรายงาน ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดทาข้อมูล หรือรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือจัดทาเป็นรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดไว้ใน
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้น ๆ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้ หากต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือต้องจัดทาสถิติ ข้อมูล หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ในเรื่องใด เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ชานาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม ความได้สัด ส่ว น
และความจาเป็นในการใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ ไว้ด้วย และให้ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชานาญการ
ในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ข้อ ๕ การจัด ทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๓ ต้องประกอบไปด้วยสาระสาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานฉบับหลัก มีดังนี้
(ก) บทน า ให้ แ สดงที่ ม า วั ต ถุ ป ระสงค์ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ขอบเขตการศึ ก ษา
และวิธีการศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และวิธีการดาเนิ นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้นด้วย พร้อมระบุเหตุผล
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
(ข) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดาเนินการ กิจกรรมประกอบ และสถาน
ที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยมีภาพถ่าย และแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง รวมทั้ง
ภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อ าจได้รับผลกระทบจากโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการ ในมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม ตลอดจน
แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยให้แสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม
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(ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจน
สภาพปัญหาปัจจุบัน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อ ม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจ
ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ทั้งนี้
การดาเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสาหรับโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน
ในชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงให้ เป็ น ไปตามแนวทางที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
(ง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ทั้งที่เป็น
ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ
ตาม (ค) รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ และให้
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย
(จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ ตาม (ง) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
๒) รายละเอี ย ดมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ เหมาะสม
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย
๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดาเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ที่เคยมีการดาเนินการมาก่อน
๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเสนอเป็น
แผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย
(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น
รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปภาพ และผังหรือ
แบบที่ ใช้ ประกอบการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม เป็น ต้ น และภาคผนวก เช่น การคานวณ
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ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๓) สาหรับกรณีโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการจัดทารายงานฉบับย่อ โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อย ได้แก่ (ก) บทนา (ข)
รายละเอียดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการโดยสังเขป ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก
และ (ค) ตารางสรุป ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ สาคั ญ พร้อมมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๔) ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัดทาตามที่กาหนดไว้ใน
(๑) ถึง (๒) หรือ (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก ตาม (๑) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมสาเนาของต้นฉบับ
รายงานอย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
(ข) กรณีโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการร่วมกับเอกชน ที่ต้องจัดทารายงานฉบับย่อตาม (๓) ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ จัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีก
จานวน ๑ ฉบับ
(ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ ส าคั ญ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผร.๑
(ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผร.๒
(จ) หนังสือรับรองการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผร.๓
(ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผร.๔
(ช) แบบแสดงรายละเอี ย ดการเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามแบบ สผร.๕
(ซ) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน และสาเนาของต้นฉบับรายงาน สาเนาเอกสารแนบ
และรูปแบบของรายงานที่ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการ จะต้องจัดทาและจัดส่งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว ผู้ดาเนินการผู้ขออนุญาต
หรือหน่ วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนิน การ ยั งมีห น้ าที่ ต้ องเสนอเอกสาร
แผนผัง แผนที่ หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และสถิติข้อมูลที่ใช้
ประกอบการจัดทารายงานของเจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการนั้น ๆ แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
การจั ด ส่ งเอกสารในวรรคหนึ่ งไม่ รวมถึงกรณี ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการแต่ ละคณะมี ม ติ
ให้ ผู้ ด าเนิ น การ ผู้ ข ออนุ ญ าต หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ เจ้ าของโครงการกิ จ การหรื อ การด าเนิ น การ
จัดส่งเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด
ข้อ ๗ การเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มส าหรั บ โครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงให้เสนอในขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือของหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้นเสนอ
รายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) กรณี เป็ น โครงการ กิจ การ หรือการด าเนิ น การของหน่ วยงานของรัฐที่ ไม่ ต้ อ งเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกิจการหรือการดาเนินการนั้น เสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ
หรือขออนุมัติงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๓) กรณี เป็ น โครงการกิ จ การหรือ การด าเนิ น การของภาคเอกชนที่ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมายให้ผู้ดาเนิน การหรือผู้ ขออนุ ญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตาราง
ในเอกสารท้ายประกาศ ๒
ข้อ ๘ การจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มส าหรั บ โครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง จะต้องจัดทาโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ ในกรณีผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ
หรื อ การด าเนิ น การจั ด ส่ งรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ส าหรั บ โครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุน แรง มาให้ คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณาใหม่
ตามมาตรา ๕๑/๑ วรรคสองและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่งเสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มแห่ งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการพิจารณาก่อนหน้านั้น
การจั ด เก็ บ สถิ ติ ข้ อ มู ล การส ารวจข้ อ มู ล คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ประชาชน
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการใหม่บางส่วน หรือต้องจัดทาใหม่ทั้งหมด ให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการผู้ชานาญการแต่ละคณะจะพิจารณา และมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๐ ในกรณีประกาศกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความ
ในมาตรา ๔๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติส่งเสริมและรัก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แห่ ง ใด มิ ไ ด้ มี ก ารประกาศก าหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ ให้นาโครงการ
กิจการ หรือการดาเนิน การตามที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ ๕ มายังสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับมอบหมายจากสานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือว่า
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
นับแต่วันประทับรับเอกสาร
หมวด ๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๒ บรรดารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมส าหรับ โครงการหรือ กิจ การ
ที่อาจก่อให้ เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ที่ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการให้ ดาเนิ นการพิจารณาให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการจะมีมติ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทาให้กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ ๑
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ประเภทโครงการกิจการ หรือการดาเนินการ
๑ การถมทีด่ นิ ในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝั่งเดิม
ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด
๒ การทาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ดังต่อไปนี้
๒.๑ เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการ
ยุบตัวภายหลังการทาเหมือง โดยไม่มีค้ายัน
และไม่มีการใส่คืนวัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว

๓

๔

ขนาด
ที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ ไร่ ขึ้นไป

ทุกขนาด

๒.๒ เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะอื่น
ที่ใช้ไซยาไนด์ หรือปรอท หรือตะกั่วไนเตรต
ในกระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอื่น
ที่มีอาร์เซโนไพไรต์ (arsenopyrite) เป็นแร่ประกอบ
(associated mineral)

ทุกขนาด

๒.๓ เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการลาเลียงแร่ถ่านหิน
ออกนอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต์

ที่มกี าลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐
ตันต่อเดือน หรือตั้งแต่
๒,๔๐๐,๐๐๐ ตันต่อปีขึ้นไป

๒.๔ เหมืองแร่ในทะเล

ทุกขนาด

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด
หรือโครงการที่มลี ักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
ดังต่อไปนี้
๓.๑ นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีตามลาดับที่ ๔ หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก
ตามลาดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒
แล้วแต่กรณีมากกว่า ๑ โรงงานขึ้นไป
๓.๒ นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม ทีม่ ีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามลาดับที่ ๔ หรืออุตสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็ก ตามลาดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้
๔.๑ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
(upstream petrochemical industry(

ทุกขนาด หรือที่มีการขยายกาลัง
การผลิตตั้งแต่ร้อยละ ๓๕
ของกาลังการผลิตเดิมขึ้นไป

- ๒-

ลาดับ

ประเภทโครงการกิจการ หรือการดาเนินการ
๔.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนั้ กลาง
(intermediate petrochemical industry) ดังนี้
๔.๒.๑ ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑

๔.๒.๒ ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A

๕

อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปนี้
๕.๑ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก

ขนาด
ที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป หรือที่มีการขยายกาลัง
การผลิตรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
ที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ ๗๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป หรือที่มีการขยายกาลัง
การผลิตรวมกันตั้งแต่ ๗๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป

ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) เข้าสู่
กระบวนการผลิตตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน
(input) เข้าสู่กระบวนการผลิต
รวมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ตันต่อวันขึ้นไป

๕.๒ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน coke
หรือที่มีกระบวนการ sintering

ทุกขนาด

๕.๓ อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองคา หรือสังกะสี

ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) เข้าสู่
กระบวนการผลิตตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน
(input) เข้าสู่กระบวนการผลิต
รวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป

๕.๔ อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว

ทุกขนาด

๕.๕ อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและอะลูมิเนียม(

ที่มีกาลังการผลิต (output)
ตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มี
กาลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ ๕๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป

๕.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะกัว่

ที่มีกาลังการผลิต (output)
ตั้งแต่ ๑๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือที่มี
กาลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ ๑๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป

- ๓-

ลาดับ
ประเภทโครงการกิจการ หรือการดาเนินการ
๖ การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจาก
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

ขนาด
ที่มีกาลังตั้งแต่ ๒ เมกะวัตต์ขนึ้ ไป

๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการ ทุกขนาด
เกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มกี ารเผา หรือฝังกลบของเสีย
อันตราย ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนต์ ที่ใช้ของเสีย
อันตรายเป็นวัตถุดบิ ทดแทน หรือใช้เป็นเชือ้ เพลิงเสริม

๘

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ

ที่มีการก่อสร้างขยาย หรือเพิ่มทางวิ่ง
ของอากาศยานตั้งแต่ ๓,๐๐๐ เมตร
ขึ้นไป

๙

ท่าเทียบเรือ

๑( ทีม่ ีความยาวหน้าท่าที่เรือ
เข้าเทียบได้ (berth length)
ตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรขึ้นไป
หรือที่มีพื้นที่หน้าท่าตั้งแต่
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
ยกเว้น ท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอย
ในชีวิตประจาวัน
และการท่องเที่ยว
๒( ทีม่ ีการขุดลอกร่องน้าตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
๓( ทีม่ ีการขนถ่ายวัตถุอันตราย
หรือกากของเสียอันตราย
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑
มีปริมาณรวมกันตั้งแต่
๒๕,๐๐๐ ตันต่อเดือนขึ้นไป
หรือมีปริมาณรวมกันทั้งปี
ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ตันต่อปีขึ้นไป

๑๐

เขื่อนกักเก็บน้า หรืออ่างเก็บน้า

ที่มีปริมาตรกักเก็บน้าตั้งแต่
๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
หรือที่มีพื้นที่กกั เก็บน้าตั้งแต่
๑๕ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป

๑๑

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

ที่มีกาลังผลิตกระแสไฟฟ้า
รวมตั้งแต่ ๑๐๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป

- ๔-

ลาดับ

๑๒

ประเภทโครงการกิจการ หรือการดาเนินการ
๑๑.๒ โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

ขนาด
ที่มีกาลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม
ตั้งแต่ ๑๕๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป

๑๑.๓ โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบ
พลังความร้อนร่วมชนิด combined cycle หรือ
cogeneration

ที่มีกาลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม
ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป

๑๑.๔ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ทุกขนาด

อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก

ทุกขนาด

เอกสารท้ายประกาศ ๒
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาหรับโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
ลาดับ
๑
๒

ประเภทโครงการกิจการ หรือการดาเนินการ
การถมทีด่ นิ ในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝั่งเดิม
ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด
การทาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ดังต่อไปนี้
๒.๑ เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการ
ยุบตัวภายหลังการทาเหมืองโดยไม่มีค้ายันและไม่มีการ
ใส่คืนวัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี
ในขั้นขอประทานบัตร

๒.๒ เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะอื่น
ที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอท หรือตะกั่วไนเตรต
ในกระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอื่น
ที่มีอาร์เซโนไพไรต์ (arsenopyrite) เป็นแร่ประกอบ
(associated mineral)
๒.๓ เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการลาเลียงแร่ถ่านหินออก
นอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต์
๒.๔ เหมืองแร่ในทะเล
๓

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขอ
หรือโครงการที่มลี ักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี
ดังต่อไปนี้
๓.๑ นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีตามลาดับที่ ๔ หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก
ตามลาดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒
แล้วแต่กรณีมากกว่า ๑ โรงงานขึ้นไป
๓.๒ นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม ทีม่ ีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามลาดับที่ ๔ หรืออุตสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็ก ตามลาดับที่ ๕.๑ หรือ ๕.๒

๔

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้
๔.๑ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
(upstream petrochemical industry(

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการ หรือในขัน้
ขออนุญาตประกอบกิจการ
หรือในขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี

- ๒-

ลาดับ

ประเภทโครงการกิจการ หรือการดาเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๔.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
(intermediate petrochemical industry) ดังนี้
๔.๒.๑ ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑
๔.๒.๒ ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A
๕

อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ
ดังต่อไปนี้
๕.๑ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก
๕.๒ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน coke หรือที่มี
กระบวนการ sintering
๕.๓ อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองคา หรือสังกะสี
๕.๔ อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว
๕.๕ อุตสาหกรรมหลอมโลหะ(ยกเว้นเหล็ก และอะลูมิเนียม(
๕.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะกัว่

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อ
ประกอบกิจการหรือในขั้นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ หรือใน
ขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี

๖

การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจาก
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

ในขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ

๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มกี ารเผาหรือฝังกลบของเสีย
อันตราย ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนต์ ที่ใช้ของเสีย
อันตรายเป็นวัตถุดบิ ทดแทน หรือใช้เป็นเชือ้ เพลิงเสริม

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการ หรือในขัน้
ขออนุญาตประกอบกิจการ
แล้วแต่กรณี

๘

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ

๙

ท่าเทียบเรือ

๑๐

เขื่อนกักเก็บน้า หรืออ่างเก็บน้า

๑๑

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
๑๑.๒ โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
๑๑.๓ โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบ
พลังความร้อนร่วมชนิด combined cycle หรือ
cogeneration
๑๑.๔ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี
ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
เพื่อประกอบกิจการ หรือในขัน้
ขออนุญาตประกอบกิจการ
แล้วแต่กรณี

๑๒

ในขั้นขออนุมัตหิ รือในขั้นขอ
อนุญาตโครงการแล้วแต่กรณี

- ๓-

แบบ สผร. ๑
แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- ๔-

แบบ สผร. ๒
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
ที่ตั้งโครงการ..........................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของโครงการ................................................................................................................................................
ที่อยู่เจ้าของโครงการ.............................................................................................................................................
การมอบอานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้ …………………………………………………………………….
เป็นผู้ดาเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอานาจแต่อย่างใด

จัดทาโดย
.................................................................................................
(ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

- ๕-

แบบ สผร. ๓
หนังสือรับรองการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่.............เดือน..................พ.ศ…..…
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า..........................................................................เป็นผู้จัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ..........................................................................................................
ให้แก่......................................................................................................................................................................
เพื่อ………………………………………………………………………………………. ตามคาขอเลขที่………….........…………………..
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดั ทารายงานและผู้ร่วมจัดทารายงานดังต่อไปนี้

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทารายงาน
…………………………………………..
ผู้ร่วมจัดทารายงาน

ลายมือชื่อ
…………………………………………..
ลายมือชื่อ

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..
(……………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………….
(ประทับตรานิติบุคคล)

- ๖-

แบบ สผร. ๔
บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ– สกุล /
วุฒิการศึกษา

หัวข้อที่
ที่อยู่ / ที่ทางานปัจจุบนั
สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ
ทาการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อ

- ๗-

แบบ สผร. ๕
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ที่ตั้งโครงการ…………………………………………………………………………………………….………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………..………………………………………….…………………………………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
( ) เป็ น โครงการเข้ า ข่ า ยต้ อ งจั ด ท ารายงานตามประกาศ.............................................................
สาหรับโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการประเภท.........................................................................
( ) เป็นโครงการที่จัดทารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................................
เมื่อวันที่..........................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกีย่ วข้อง)
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
การขออนุมัต/ิ อนุญาตโครงการ
( ) รายงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก....................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กาหนดโดย พ.ร.บ.....................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลาดับที.่ ..............................................................................................................
( ) รายงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้ เป็ น โครงการที่ ไม่ ต้องยื่น ขอรับ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการและไม่ ต้องขออนุ มั ติจาก
คณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการด้าน (ระบุ)............................................................
ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขัน้ ตอนการเสนอรายงาน(ระบุได้มากกว่า๑ข้อ)
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดาเนินโครงการ
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคาสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
( ) เปิดดาเนินโครงการแล้ว
( ) อืน่ ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่................................................................................................................

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑/๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่งเสริม
และรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และห ลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจั ดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ขนาด” ให้หมายความรวมถึง จานวน กาลังการผลิต หรือระวางรับน้าหนัก แล้วแต่กรณีด้วย
“คณะกรรมการผู้ ช านาญการ” หมายความว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หรื อ เห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติให้ ทาหน้าที่พิ จารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งที่เป็นการทั่วไปและในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่าง ๆ
หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทาการใด
ที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมก่ อ นกระท าการนั้ น และให้ ห มายความรวมถึ ง
การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร
และการให้อาชญาบัตรด้วย
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“ขยะมูล ฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิน ค้า เศษวัต ถุ
ถุงพลาสติ กภาชนะที่ ใส่ อาหาร เถ้า มู ลสั ต ว์ ซากสัต ว์ หรือสิ่ งอื่ น ใดที่ เก็บ กวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
“พื้นที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐” หมายความว่า พื้นที่ซึ่งมีผลการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก่อนดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้ อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างน้อย ๔ จุด โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัด
จะต้ อ งห่ า งกั น ๕ - ๗ เดื อ น พร้ อ มกั บ บั น ทึ ก กิ จ กรรมในขณะที่ ท าการตรวจวั ด และแผนผั ง
แสดงตาแหน่งที่ทาการตรวจวัด
“ลุ่มน้าหลัก” หมายความว่า ลุ่มน้าหลัก ๒๕ ลุ่มน้า ตามเอกสารท้ายประกาศ ๑
“ประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก ” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้า เพื่อทด
กักกั้น หรือระบายน้า โดยมีช่องปิดเปิดได้ ในแม่น้าสายหลักตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
“อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า” หมายความว่า
กลุ่ม ๑ เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง โดยเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ที่มีการถลุง การหลอม หรือการหล่อ
กลุ่ม ๒ เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ที่มี
(๑) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีด ร้อนและรีด เย็น ยกเว้นการรีด ขึ้นรูปเย็น
(Cold Roll Forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin-pass หรือ Temper Rolling)
(๒) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging)
(๓) การเคลือบผิวของอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะ
หลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี)
(๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous Metal Foundries)
“อาคารประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก หรือ ค้ าส่ ง ” หมายความว่ า อาคารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคาร ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้
ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจาวันเป็นส่วนใหญ่
“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจาวันเป็นส่วนใหญ่
“ค้าปลีก” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจานวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค
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“ค้ าส่ ง ” หมายความว่า การประกอบธุร กิ จ โดยการขายสิ น ค้ าในจ านวนมากให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ
เพื่อนาไปขายให้แก่ผู้บริโภค หรือนาไปให้บริการต่อ
“ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก” หมายความว่า ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งที่วางบนพื้นดินใต้ดินในน้ า
หรือ วางอยู่ บ นสิ่ งปลู ก สร้ างใด ๆ แต่ ไม่ ร วมถึ งระบบการขนส่ งก๊ าซธรรมชาติ ท างท่ อ ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่
นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง
หมวด ๑
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ให้โครงการ กิจการ หรือการดาเนิ นการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตามขนาด
ที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารท้ า ยประกาศ ๓ และ ๔ เป็ น โครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การ
ซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญ าต แต่มีขนาด
ไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการดังกล่าว
ในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทารายงานให้เป็นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย
ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจอนุญาตได้นามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่ าว ไปกาหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนิ นการให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในรายงาน ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้ อ งจั ด ท าข้ อ มู ล หรื อ รายงานการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด หรื อ จั ด ท าเป็ น รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ที่กาหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้น ๆ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามประกาศนี้ หากต้องมีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ต้ อ งจั ด ท าสถิ ติ ข้ อ มู ล หรื อ เหตุ ผ ลทางวิ ช าการใหม่ ใ นเรื่ อ งใด เป็ น ดุ ล พิ นิ จ
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ชานาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม
ความได้ สั ด ส่ ว น และความจ าเป็ น ในการใช้ ดุ ล พิ นิ จในเรื่ อ งนั้ น ๆ ไว้ ด้ ว ย และให้ ค วามเห็ น
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด
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ข้อ ๕ ในกรณี โ ครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การใดของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐ จะอนุ ญ าต
เป็ น โครงการ กิ จการ หรือการด าเนิ น การที่ ต้ องจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดโครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าว
แต่เพียงอย่างเดียว
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ข้อ ๖ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ ๓ ให้แบ่งออกเป็น
(๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๗ การจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามข้อ ๖ (๑) จะต้องประกอบ
ไปด้วยสาระสาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) บทนา ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจาเป็น ขอบเขตการศึกษา และวิธีการ
ศึก ษารวมทั้ งทางเลื อกในการเลือ กที่ ตั้ ง และ/หรือทางเลือ กของวิธี การที่ ใช้ ซึ่งต้ อ งสอดคล้อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรื อ การด าเนิ น การนั้ น ด้ ว ย พร้ อ มระบุ เหตุ ผ ล
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
(๒) รายละเอียดโครงการ ให้ มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนิ น การได้อย่างชัด เจน ได้แ ก่ ประเภท ขนาด วิธีการดาเนิน การ กิจกรรมประกอบ
และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง
รวมทั้ งภาพถ่ายและแผนที่ แ สดงองค์ ป ระกอบทางสิ่งแวดล้อ มในบริเวณที่ อาจได้รับ ผลกระทบจ าก
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ในมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม
(๓) สภาพสิ่ งแวดล้ อ มปั จ จุ บั น ให้ แ สดงรายละเอี ย ดพร้อ มภาพถ่ ายทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทารายงาน เพื่อนาผลการรับฟังความคิ ดเห็นและสภาพปัญหาปัจจุบัน
มาใช้ประกอบการจัดทารายงาน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(๔) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กับ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ที่มีนัยสาคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ตาม (๓)
(๕) มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(ก) รายละเอียดมาตรการป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมิ น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ตาม (๔) และในกรณี ที่ ค วามเสี ย หายไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ให้ เสนอ
มาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
(ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการ
และในทางปฏิบั ติ ซึ่งสอดคล้องกั บมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการนั้น ๆ
(ค) ตารางสรุ ป ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ พร้ อ มมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น
รูปภาพและผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เป็นต้น และภาคผนวก
เช่น การคานวณ ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัย
เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๗) ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อ มเบื้องต้นตามรูปแบบ
ของการจัดทาตามที่กาหนดไว้ใน (๑) ถึง (๖) พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ต้น ฉบับ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จานวน ๑ ฉบั บ พร้อมสาเนา
ของต้นฉบับรายงาน อย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
(ข) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๑
(ค) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๒
(ง) หนังสือรับรองการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๓
(จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๔
(ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๕
(ช) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๘ การจั ด ท ารายงาน การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวด ล้ อ ม ตามข้ อ ๖ (๒ )
จะต้องประกอบไปด้วยสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานฉบับหลัก มีดังนี้
(ก) บทน า ให้ แ สดงที่ ม า วั ต ถุ ป ระสงค์ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ขอบเขตการศึ ก ษา
และวิธีการศึกษา รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิธีก ารด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การนั้ น ด้ วย พร้อ มระบุ เหตุ ผ ล
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ
(ข) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนิ น การได้อย่างชัด เจน ได้แ ก่ ประเภท ขนาด วิธีการดาเนิน การ กิจกรรมประกอบ
และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง
รวมทั้ งภาพถ่ายและแผนที่ แ สดงองค์ ป ระกอบทางสิ่งแวดล้อ มในบริเวณที่ อาจได้รับ ผลกระทบจาก
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ในมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม
ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน
ที่เหมาะสม
(ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจน
สภาพปั ญ หาปั จ จุบั น พร้อ มกับ ให้ แ สดงแผนที่ สภาพแวดล้ อ ม และการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยรอบ
ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดาเนินการ ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อรับฟัง
ความคิด เห็ น ของประชาชนสาหรับ โครงการ กิ จการ หรือการดาเนิ นการ ให้เป็น ไปตามแนวทาง
ที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
(ง) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ร ะบุ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและประเมิ น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในทุ กด้านที่ จะเกิด ขึ้น จากการดาเนิ น โครงการ กิจการ หรือการดาเนิน การ
ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ
ตาม (ค) รวมทั้ งให้ มี ก ารประเมิ น ทางเลื อ กในการด าเนิ น โครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การ
และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย
(จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ ตาม (ง) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
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๒) รายละเอี ย ดมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ เหมาะสม
ทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดาเนินโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย
๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดาเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ที่เคยมีการดาเนินการมาก่อน
๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเสนอเป็น
แผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย
(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น
รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปภาพ และผังหรือแบบ
ที่ ใ ช้ ป ระกอบการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น และภาคผนวก เช่ น การค านวณ
ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
ในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๓) สาหรับกรณีโครงการ กิจการ หรื อการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการ จัดทารายงานฉบับย่อ โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อย ได้แก่ (ก) บทนา (ข)
รายละเอียดโครงการกิจการ หรือการดาเนินการโดยสังเขป ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก
และ (ค) ตารางสรุป ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ สาคั ญ พร้อมมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๔) ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
เสนอรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัด ทาตามที่กาหนดไว้ใน (๑)
ถึง (๒) หรือ (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก ตาม (๑) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมสาเนาของต้นฉบับ
รายงานอย่างน้อย ๑๔ ฉบับ
(ข) กรณี โครงการ กิจ การ หรือ การด าเนิน การของหน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน ที่ต้องจัดทารายงานฉบับย่อตาม (๓) ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีก
จานวน ๑ ฉบับ
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(ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.๑
(ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๖
(จ) หนังสือรับรองการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๗
(ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๘
(ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๙
(ซ) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน และสาเนาของต้นฉบับรายงาน สาเนาเอกสารแนบ
และรูปแบบของรายงาน ที่ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการ จะต้องจัดทาและจัดส่งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว ผู้ดาเนินการผู้ขออนุญาต
หรือหน่ วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร แผนผัง
แผนที่ หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และสถิติ ข้อมูลที่ ใช้ประกอบ
การจั ด ท ารายงานของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
หรือหน่ วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการนั้น ๆ แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
การจั ด ส่ งเอกสารในวรรคหนึ่ งไม่ รวมถึงกรณี ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการแต่ ละคณะมี ม ติ
ให้ ผู้ดาเนิ น การ ผู้ขออนุ ญาต หรือหน่ วยงานของรั ฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
จัดส่งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด
ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ ให้เสนอในขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือของหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการร่วมกับเอกชน และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ ให้ ห น่ วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิด ชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้ น
เสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
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ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการนั้ นเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการ
หรือขออนุมัติงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีเป็น โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายให้ผู้ดาเนิน การหรือผู้ขออนุ ญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตารา ง
ในเอกสารท้ายประกาศ ๕ และ ๖
ข้อ ๑๑ การจั ด ท ารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น หรื อ รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มตามข้อ ๖ จะต้องจัด ท าโดยผู้ซึ่ งได้รับ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ มีสิท ธิจัด ท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ดาเนินการ ผู้ ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาให้คณะกรรมการผู้ชานาญการ
พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการ
พิ จ ารณาก่ อ นหน้ า นั้ น การจั ด เก็ บ สถิ ติ ข้ อ มู ล การส ารวจข้ อ มู ล คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการใหม่บางส่วน หรือต้อง
จั ด ท าใหม่ ทั้ ง หมด ให้ เป็ น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการผู้ ช านาญการแต่ ล ะคณะจะพิ จ ารณา
และมติดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ชานาญการให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๓ ในกรณีประกาศกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ ออกตามความใน
มาตรา ๔๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แห่ งใด มิ ได้ มี ก ารประกาศก าหนดโครงการ กิ จ การ หรือ การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ ให้นาโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้ อ ๗ และข้ อ ๘ มายั ง ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยให้ถือว่าสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รบั
มอบหมายจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่วันประทับรับเอกสาร
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หมวด ๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ บรรดารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ ยื่ น ไว้ ก่ อ นประกาศฉบั บ นี้
จะมีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการ ให้ดาเนินการพิจารณา
ให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชานาญการจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทาให้กระบวนการ
พิจารณาสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ ๑
ลุ่มน้ําหลัก ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศไทย
๑. ลุ่มน้ําสาละวิน
๒. ลุ่มน้ําโขง
๓. ลุ่มน้ํากก
๔. ลุ่มน้ําชี
๕. ลุ่มน้ํามูล
๖. ลุ่มน้ําปิง
๗. ลุ่มน้ําวัง
๘. ลุ่มน้ํายม
๙. ลุ่มน้ําน่าน
๑๐.ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
๑๑.ลุ่มน้ําสะแกกรัง
๑๒.ลุ่มน้ําป่าสัก
๑๓.ลุ่มน้ําท่าจีน
๑๔.ลุ่มน้ําแม่กลอง
๑๕.ลุ่มน้ําปราจีนบุรี
๑๖.ลุ่มน้ําบางปะกง
๑๗.ลุ่มน้ําโตนเลสาบ
๑๘.ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก
๑๙.ลุ่มน้ําเพชรบุรี
๒๐.ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก
๒๑.ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๒๒.ลุ่มน้ําตาปี
๒๓.ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
๒๔.ลุ่มน้ําปัตตานี
๒๕.ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เอกสารท้ายประกาศ ๒
แม่น้ําสายหลัก ๒๓ สายของประเทศไทย
๑. แม่น้ํายวม
๒. แม่น้ําสงคราม
๓. แม่น้ํากก
๔. แม่น้ําชี
๕. แม่น้ํามูล
๖. แม่น้ําปิง
๗. แม่น้ําวัง
๘. แม่น้ํายม
๙. แม่น้ําน่าน
๑๐. แม่น้ําเจ้าพระยา
๑๑. แม่น้ําสะแกกรัง
๑๒. แม่น้ําป่าสัก
๑๓. แม่น้ําท่าจีน
๑๔. แม่น้ําแม่กลอง
๑๕. แม่น้ําปราจีนบุรี
๑๖. แม่น้ําบางปะกง
๑๗. แม่น้ําจันทบุรี
๑๘. แม่น้ําเพชรบุรี
๑๙. แม่น้ําปราณบุรี
๒๐. แม่น้ําสายบุรี
๒๑. แม่น้ําตาปี
๒๒. แม่น้ําปัตตานี
๒๓. แม่น้ําตรัง

เอกสารท้ายประกาศ ๓
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขนาด

๑

การทํ า เหมื อ งแร่ อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากประเภทที่ ทุกขนาด
กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ
(๗) เหมืองแร่ดินเบา

๒

สนามบินน้ํา

ทุกขนาด

เอกสารท้ายประกาศ ๔
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
ทุกขนาด
๑ การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ พื้นที่ชนั้ คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๓ พื้นที่ชมุ่ น้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑.๔.๔ พื้นที่ทอี่ ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
ทุกขนาด

๒

การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

๓

ทุกขนาด
โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ยกเว้น
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ
ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบบาร์
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ
หกนิ้วในทุกพืน้ ที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือ
กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วขึ้นไป ทีโ่ ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขนาด

ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๔ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด
หรือโครงการที่มีลักษณะเช่น เดียวกับ นิ คมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

ขนาด

๕

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี

๖

อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
ทุกขนาด

๗

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ทุกขนาด

๘

ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด
อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
ต่อวันขึ้นไป
(HCl) ดังนี้
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน
(Bleaching Powder)
๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

๙

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

๑๐

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

๑๑
๑๒
๑๓

ทุกขนาด

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสารออกฤทธิห์ รือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัด ทุกขนาด
ศัตรูพชื หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี
อุตสาหกรรมผลิตปุย๋ เคมีโดยกระบวนการทางเคมี
ทุกขนาด
อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
น้ําตาลทรายบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น
ที่คล้ายคลึงกัน

ทุกขนาด
ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป

ลําดับ
ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๑๔ อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

๑๕
๑๖

ขนาด
ที่มีกําลังการผลิตแต่ละชนิด
หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือ ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตัน
เหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔
ต่อวันขึ้นไป
อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ ผลิตเบียร์และไวน์
ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป
(คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี)
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป

๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

ที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนขึ้นไป
ทุกขนาด

๑๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๘

ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ และชั้น ๒
๑๘.๒ พื้นที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี
๑๘.๔ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑๘.๕ พื้นที่ซงึ่ มีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ
๘๐ ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป
ทุกขนาด
ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ

๑๙
๒๐

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวง ที่ตดั ผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ

ทุกขนาด

ลําดับ

๒๑

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
๒๐.๓ พื้นทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็น
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ ๒
๒๐.๔ พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒๐.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นทีท่ อี่ ยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มคี วามสําคัญระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๐.๗ พื้นทีท่ ตี่ ั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง
ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้ราง

๒๒

ท่าเทียบเรือ

๒๓

ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา

๒๔

การถมทีด่ นิ ในทะเล

๒๕

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ํา
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล
โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้าง หรือขยายสนามบิน หรือทางขึ้นลงชั่วคราว
ของเครื่องบินพาณิชย์
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่นา้ํ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์

๒๖
๒๗

ขนาด

ทุกขนาด
ที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐
ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาว
หน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ ๕๐ ลําขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ที่มีขนาดไม่ถึง ๓๐๐ ไร่
ทุกขนาด
ที่มีขนาดความยาวของทางวิ่ง
ตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตรขึ้นไป
ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึน้ ไป
หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน
๒๘ การจัดสรรทีด่ นิ เพื่อเป็นที่อยูอ่ าศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ
๒๙

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑

ขนาด

ที่มีจํานวนที่ดินแปลงย่อย
ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
หรือมีเนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่

ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป
ที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ตั้งแต่ ๖๐ เตียงขึ้นไป

๓๐

โรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจํานวนห้องพัก
ตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

๓๑

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ที่มีจํานวนห้องชุดหรือห้องพัก
ตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

๓๒

การชลประทาน

ที่มีพื้นที่การชลประทาน
ตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป

๓๓

โครงการทุกประเภทที่อยูใ่ นพืน้ ทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดให้เป็นพืน้ ทีช่ ั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑

ทุกขนาด

๓๔

การผันน้าํ ข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้ําข้ามลุ่มน้ําหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว
๓๔.๒ การผันน้ําระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว

ทุกขนาด

๓๕

ประตูระบายน้าํ ในแม่นา้ํ สายหลัก

ทุกขนาด

เอกสารท้ายประกาศ ๕
ขั้นตอนในการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑

การทําเหมืองแร่อื่นๆ นอกเหนือจากประเภท
ในขั้นขอประทานบัตร
ที่กําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔
แต่ไม่รวมถึงการทําเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ
(๗) เหมืองแร่ดินเบา

๒

สนามบินน้ํา

ในขั้นขออนุญาตจัดตั้ง หรือในขั้น
ขออนุญาตขึ้น – ลงอากาศยาน
แล้วแต่กรณี

เอกสารท้ายประกาศ ๖
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑

ในขั้นขอประทานบัตร
การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช
๑.๑.๓เหมืองแร่เกลือหิน
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน
๑.๓ เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ พื้นที่ชนั้ คุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔.๓ พื้นที่ชมุ่ น้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑.๔.๔ พื้นทีท่ อี่ ยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

๒

การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
๒.๑ การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม

๓

ในขั้นขอใบอนุญาต หรือในขัน้ ขอรับ
โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ยกเว้น
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ ผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี
ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบบาร์
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ
สิบหกนิ้วในทุกพื้นที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มมี ติคณะรัฐมนตรี
หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วขึ้นไป ทีโ่ ครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในขั้นขอรับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงาน
ผู้อนุญาต

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๔

นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการที่มลี ักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือ
โครงการจัดสรรทีด่ ินเพื่อการอุตสาหกรรม

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๕

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๖

อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๗

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๘

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
กิจการ แล้วแต่กรณี
(HCl) ดังนี้
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali industry)
ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH)
โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน
(Bleaching Powder)
๘.๒ อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์
(HCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์
(NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3) และผงปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

๙

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๐

อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๑

อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสารออกฤทธิห์ รือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัด ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
ศัตรูพชื หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑๒

อุตสาหกรรมผลิตปุย๋ เคมีโดยกระบวนการทางเคมี

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๓

อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
น้ําตาลทรายบริสุทธิ์
๑๓.๒ การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น
ที่คล้ายคลึงกัน

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๔

อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๕

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็ก ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
หรือเหล็กกล้าตามลําดับที่ ๑๔
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๖

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์รวมทัง้ ผลิตเบียร์และไวน์
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์
๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์
๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

๑๗

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

๑๘

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ และชั้น ๒
๑๘.๒ พื้นที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี
๑๘.๔ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
๑๘.๕ พื้นที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐
ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบ
กิจการ หรือในขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๑๙

ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๐

ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี
ที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๐.๒ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
๒๐.๓ พื้ น ที่ ที่ ค ณะรัฐมนตรีมีม ติเห็ นชอบกําหนดให้ เป็ น พื้ น ที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ ๒
๒๐.๔ พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒๐.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
๒๐.๖ พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญ ชีแหล่งมรดกโลก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๐.๗ พื้นที่ที่ตงั้ อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร
ยกเว้นถนนผังเมือง ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง

๒๑

ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้ราง

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๒

ท่าเทียบเรือ

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๓

ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๔

การถมทีด่ นิ ในทะเล

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๕

การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
๒๕.๑ รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ํา
๒๕.๒ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ
๒๖

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้างหรือการขยาย สนามบินหรือทางขึ้นลง
ชั่วคราวของเครื่องบินพาณิชย์

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๒๗

อาคารสู งหรืออาคารขนาดใหญ่ พิ เศษตามกฎหมายว่ าด้ วย
การควบคุ ม อาคารซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ตั้ ง หรื อ การใช้ ป ระโยชน์
ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่นา้ํ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้
หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒๗.๒ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
๒๗.๓ อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๒๘

การจัดสรรทีด่ นิ เพื่อเป็นที่อยูอ่ าศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ

ในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ ิน

๒๙

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําตามเอกสารท้ายประกาศ ๒
ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร
๒๙.๒ กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๐

โรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๑

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

๓๒

การชลประทาน

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ลําดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน

๓๓

โครงการทุกประเภทที่อยูใ่ นพืน้ ทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดให้เป็นพืน้ ทีช่ ั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๓๔

การผันน้าํ ข้ามลุ่มน้ํา ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ การผันน้ําข้ามลุ่มน้ําหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว
๓๔.๒ การผันน้ําระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ที่เป็นการดําเนินการชั่วคราว

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

๓๕

ประตูระบายน้าํ ในแม่นา้ํ สายหลัก

ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

แบบ สผ. ๑
แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………
องค์ประกอบทาง
ผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สิ่งแวดล้อมทีส่ ําคัญ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แบบ สผ. ๒
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….
ที่ตั้งโครงการ ........................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของโครงการ …………………..………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่เจ้าของโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………….
การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ ……………………………………..………………………………….
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด
จัดทําโดย
..................……………………………………………….
(ผู้จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น)

แบบ สผ. ๓
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. ………….
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า.....................................................................เป็นผู้จัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ….......................………………………………………………………………………………….……
ให้แก่ ……………………………………………………………......……………………………………………………………..…………………
เพื่อ ........................................................................ตามคําขอเลขที่ ………........…………………………………………..…
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ

.................................................

……………………………………………………….

ผู้ร่วมจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ

.................................................

……………………………………………………….

.................................................

……………………………………………………….

.................................................

……………………………………………………….
………………………………………………………..
(……………………………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..

แบบ สผ. ๔
บัญชีรายชื่อผูจ้ ัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ– สกุล /
วุฒิการศึกษา

หัวข้อที่
ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั
สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ
ลายมือชื่อ
ทําการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

แบบ สผ. ๕
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ……………………………………………………………………………….……………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
( ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามประกาศ...............................................................................
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท............................................................................
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง...................................................................
เมื่อวันที่.....................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก..................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ......................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่............................................................................................................
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้ เป็ น โครงการที่ ไม่ ต้องยื่น ขอรับ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการและไม่ ต้องขออนุ มั ติจ าก
คณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขัน้ ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
( ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่.................................................................................................................

แบบ สผ. ๖
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่เจ้าของโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………
การมอบอํานาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอํานาจให้ …………………………………………………………………..
เป็นผู้ดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอํานาจแต่อย่างใด
จัดทําโดย
.................................................................................................
(ชื่อนิติบุคคลผูจ้ ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

แบบ สผ. ๗
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่................. เดือน .......................พ.ศ. ………….
หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า .................................................................................................................เป็นผู้จัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ………………………....………………………………...……………………
ให้แก่ ……………………………....………………………………………………………………..………………………………………………..
เพื่อ .................................................................................ตามคําขอเลขที่ ………………………….....…………………..…
โดยมีบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจดั ทํารายงานและผู้ร่วมจัดทํารายงานดังต่อไปนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน
.................................................
ผู้ร่วมจัดทํารายงาน

ลายมือชื่อ
……………………………………………………….
ลายมือชื่อ

.................................................

……………………………………………………….

.................................................

……………………………………………………….

.................................................

……………………………………………………….
………………………………………………………..
(……………………………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..
(ประทับตรานิติบุคคล)

แบบ สผ. ๘
บัญชีรายชื่อผูจ้ ัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ– สกุล /
หัวข้อที่
ที่อยู่ / ที่ทํางานปัจจุบนั
สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ
วุฒิการศึกษา ทําการศึกษา
ของงานศึกษาจัดทํารายงานทั้งฉบับ

ลายมือชื่อ

แบบ สผ. ๙
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเจ้าของโครงการ………………………………………………..…………………………………………………………………………
เหตุผลในการเสนอรายงาน
( ) เป็ น โครงการเข้ าข่ ายต้อ งจัดทํ ารายงานตามประกาศ....................................................................
สําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการประเภท..............................................................................
( ) เป็นโครงการที่จัดทํารายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง..................................................................
เมื่อวันที่..........................................................................(แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก..................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุมัติ/อนุญาต) กําหนดโดย พ.ร.บ.....................................................................
มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลําดับที่...........................................................................................................
( ) รายงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้ เป็ น โครงการที่ ไม่ ต้องยื่น ขอรับ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานราชการและไม่ ต้องขออนุ มั ติจ าก
คณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการด้าน (ระบุ)............................................................
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
( ) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการตามขัน้ ตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า๑ข้อ)
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดําเนินโครงการ
( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคําสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
( ) เปิดดําเนินโครงการแล้ว
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่................................................................................................................

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่ งมาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญั ตินี้เพื่อให้
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น กํ าหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้แก้ไขคําว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น “รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” ทุกแห่ง
มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ ม บทนิ ย ามคํ า ว่ า “หน่ ว ยงานของรั ฐ ” ระหว่ า งบทนิ ย ามคํ า ว่ า
“เขตอนุ รัก ษ์ ” และคํ าว่า “เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” ในมาตรา ๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๔ การทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของหมวด ๓
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๔
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๖ ในส่วนนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม” หมายความว่ า กระบวนการศึ ก ษาและประเมิ น ผล
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญ าตให้มี
การดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรื อ ส่ ว นได้ เสี ย อื่ น ใดของประชาชนหรื อ ชุ ม ชน ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม โดยผ่ า นกระบวนการ
การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชน เพื่ อ กํ า หนดมาตรการป้ อ งกั น แก้ ไขผลกระทบดั งกล่ าว ผลการศึ ก ษา
เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใด
ที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํา
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มตามมาตรา ๔๘ และให้ ห มายความรวมถึ งผู้ จั ด การของ
นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด สํ า หรั บ ทรั พ ย์ ส่ ว นกลางตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยอาคารชุ ด และผู้ จั ด สรรที่ ดิ น หรื อ
คณะกรรมการหมู่บ้ านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสําหรับสาธารณู ปโภคตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินด้วย
มาตรา ๔๗ ในกรณี ที่ มี ก ารประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ต ามระเบี ย บหรื อ
กฎหมายอื่นใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คํานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย
มาตรา ๔๘ เพื่ อ ประโยชน์ ในการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ รั ฐ มนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจประกาศกําหนดให้โครงการหรือกิจการ
หรื อ การดํ าเนิ น การใดของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐ จะอนุ ญ าตให้ ผู้ ใดดํ าเนิ น การ เป็ น โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ
การดําเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามั ย คุณ ภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ประกาศกํ าหนด โดยจะกํ าหนดให้ แ ตกต่ างกั น ตามประเภทหรือ ขนาดของโครงการหรือ กิ จ การหรือ
การดําเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการ
หรือการดําเนินการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่ อาจเกิดขึ้น จากโครงการหรือ กิจการหรือการดําเนินการทั้ งทางตรงและทางอ้อ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
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การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสํ า หรั บ โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ
การดําเนิ นการของรัฐ หรือที่ รัฐจะอนุ ญ าตให้ ผู้ใดดําเนิ นการที่ อ าจมีผลกระทบต่อ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ป ระกาศกํ า หนด
เป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องดําเนินการตามวรรคสองด้วย
ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่ อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณี
ที่มีความจําเป็นจะดําเนินการให้เร็วกว่านั้นก็ได้
มาตรา ๔๙ ในกรณี ที่ โ ครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของ
หน่ วยงานของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานของรัฐดํ าเนิ นการร่วมกับ เอกชนที่ ต้ อ งเสนอขอรับความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจการหรือการดําเนินการนั้น จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะทําการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่ อ เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี ในการพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มีความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการประกอบการพิจารณาด้วย
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้
บุ ค คลหรื อ สถาบั น ใดซึ่ ง มี ค วามชํ า นาญหรื อ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิ จการหรือการดํ าเนิ นการนั้ นจั ดทํ าและเสนอรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ด้วยโดยอนุโลม
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ในกรณี ที่โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มตามวรรคหนึ่ ง เป็ น โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การด้ า นการคมนาคมขนส่ ง
การชลประทาน การป้ อ งกั น สาธารณภั ย โรงพยาบาล หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว น
เพื่ อ ประโยชน์ สาธารณะ ในระหว่างที่ รอผลการพิ จารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนั้น อาจเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ดํ าเนิ น กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งเอกชนที่ จ ะเป็ น ผู้ รั บ งานนั้ น
ไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้นั้นไม่ได้
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่ โ ครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่จะต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดําเนินการ ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญ าตตามกฎหมายนั้น และต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทําเป็นรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง ก็ได้
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการหรือ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบ
หรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตรวจสอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ เสนอมา หากเห็ น ว่ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ มนั้ น มิ ได้ จั ด ทํ าให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ในมาตรา ๔๘
วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
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แจ้งให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น
ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเห็นว่ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อ มได้ จัดทํ าถูก ต้อ งและมี เอกสารครบถ้วน หรือ ได้ มี การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ถู กต้ อ งและ
ครบถ้ว นตามวรรคสามแล้ว ให้ สํ านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ มหรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณาเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณาต่อไป
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติอ าจมอบหมายให้ ห น่ วยงานของรัฐแห่ งอื่ น
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เว้นแต่โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้ อ มตามวรรคหนึ่ ง เป็ น โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ าเนิ น การที่ อ าจมี ผ ลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
ให้หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามวรรคห้า รายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบภายในระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
มาตรา ๕๑ ให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อ มแห่ งชาติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ ชํานาญการ
เพื่อทําหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ ย วชาญในสาขาวิช าการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และจะต้ อ งมี เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งมี อํ านาจอนุ ญ าตในกิ จ การ
อันเป็นสาระสําคัญสําหรับการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนั้นตามกฎหมายร่วมเป็น
กรรมการอยู่ด้วย
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ชํานาญการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
ให้ นํ า ความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑/๑ ให้ ค ณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้ าวันนั บ แต่วันที่ ได้รับ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าคณะกรรมการผู้ชํานาญการมิได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตแก้ไข
เพิ่มเติมหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น
หรื อ หั ว ข้ อ ที่ ค ณะกรรมการผู้ ชํ านาญการกํ าหนดภายในหนึ่ งร้อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์
จะเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และให้ ถื อ ว่ าจบกระบวนการพิ จ ารณารายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ไม่ ตั ด สิ ท ธิ ที่ ผู้ ดํ า เนิ น การหรื อ ผู้ ข ออนุ ญ าตจะเสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามมาตรา ๕๐
เมื่อผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญ าตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ทํา
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทําใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ รายงานดั ง กล่ า ว ถ้ า คณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการมิ ได้ พิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ
ในกรณีคณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ เสนอตามวรรคสาม ให้ ถื อ ว่ าจบกระบวนการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
แต่ ไม่ ตั ดสิ ท ธิ ที่ ผู้ ดํ าเนิ นการหรื อผู้ ขออนุ ญ าตจะเสนอรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมใหม่
ตามมาตรา ๕๐
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้เป็นที่สุด
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มาตรา ๕๑/๒ เพื่ อ ประโยชน์ ในการพิ จารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ให้กรรมการผู้ชํานาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการมีอํานาจตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือ
กิจการหรือการดําเนินการที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นได้ โดยต้องกระทําต่อหน้า
หรือด้วยความยินยอมของผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาต
มาตรา ๕๑/๓ เมื่ อ คณะกรรมการผู้ ชํ านาญการให้ ความเห็ น ชอบ หรือ ในกรณี ที่ ให้ ถือ ว่า
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕๑/๑ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต
ตามกฎหมายนํามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไข
ในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่ง
ที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทําตามมาตรา ๕๑/๕ ไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตด้วย
มาตรา ๕๑/๔ เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ รั ฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจกําหนดให้การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ มตามมาตรา ๔๘ ต้ องจัด ทํ าหรือ ได้รับ การรับ รองจากผู้ รับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ จัดทํ ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต การออกใบแทนใบอนุ ญ าต และการสั่ ง พั ก ใช้ แ ละ
การเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑/๕ เพื่ อ ประโยชน์ ในการติ ด ตามตรวจสอบและพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้ รับ อนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ น การแล้ ว จัด ทํ ารายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ กํ าหนดไว้ในรายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เสนอต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี อํ า นาจอนุ ญ าตอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ประกาศกําหนด

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี อํ า นาจอนุ ญ าตรวบรวมรายงานที่ ได้ รั บ ตามวรรคหนึ่ งส่ งให้ สํ า นั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ในเขตท้ อ งที่ นั้ น หรื อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับรายงาน
ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมรายงานตามวรรคสอง
และจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง กล่ า วพร้ อ มข้ อ เสนอแนะและความเห็ น เสนอ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินการหรือ ผู้ขออนุญ าตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือ มิได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น เงื่อนไขในการสั่งอนุ ญ าตหรือ ต่ออายุ
ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๕๑/๓ ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตให้มีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับ
ให้ผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐ
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อํ า นาจอนุ ญ าต แล้ ว แต่ ก รณี แจ้ ง ผลการดํ า เนิ น การให้ สํ า นั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
มาตรา ๕๑/๖ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ได้ รั บ ความเห็ น จาก
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ห รื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ ถื อ ว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการสามารถนํ า ไปใช้ เพื่ อ เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
ประกอบการพิ จารณาอนุ ญ าตตามกฎหมายได้ เป็ น ระยะเวลาห้ าปี นั บ แต่ วัน ที่ สํ านั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มอบหมายให้ ปฏิ บั ติหน้ าที่ แทนได้มีห นังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติห รือ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตประสงค์จะนํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ได้ รั บ ความเห็ น จากคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ ถื อ ว่ า ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการแล้ว เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง โครงการหรือ
กิจการ หรือการดําเนินการที่จะดําเนินการนั้นจะต้องไม่มีการดัดแปลง ขยาย ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือ
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เปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมี ผ ลกระทบหรื อ ทํ า ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น
จากที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ หรือ
จะต้องไม่เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่ งแวดล้ อ มอย่ างรุน แรง และผู้ ดํ าเนิ น การหรือ ผู้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งทบทวนมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น หรื อ ได้ รั บ
ความเห็นชอบ เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาใหม่
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๑/๗ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการได้รับเบี้ยประชุมตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
คณะกรรมการผู้ชํานาญการจะมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใดได้ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาก็ได้
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการตามวรรคสองจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการจะมอบหมายให้บุคคล
ตามวรรคสองเป็ น ผู้ ให้ ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาได้ จ ะต้ อ งเป็ น รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพ ยากรธรรมชาติ คุณ ภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณ ภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือมีความยุ่งยากซับซ้อน
หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด”
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มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๑) ให้ทําต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
หรือ ยานพาหนะ ถ้ าหาบุ ค คลดั งกล่ าวไม่ ได้ ให้ ทํ าต่ อ หน้ าบุ ค คลอื่ น อย่ างน้ อ ยสองคน ซึ่ งพนั กงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน”
มาตรา ๗ ให้ เพิ่ มความต่ อ ไป นี้ เป็ นมาตรา ๑ ๐ ๑ /๑ และมาตรา ๑ ๐ ๑ /๒
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๐๑/๑ ผู้ ดํ า เนิ น การหรื อ ผู้ ข ออนุ ญ าตผู้ ใ ดก่ อ สร้ า งหรื อ ดํ า เนิ น โครงการหรื อ
กิจการก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ จะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่า
ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู้ ชํานาญการ ต้ อ งระวางโทษปรับ ไม่ เกิน หนึ่ งล้ านบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการก่อสร้างหรือดําเนินการในโครงการหรือกิจการหรือ
การดําเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้กระทําต้องระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่ มความต่ อ ไป นี้ เป็ นมาตรา ๑ ๑ ๐ /๑ และมาตรา ๑ ๑ ๐ /๒
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑๐/๑ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
และในส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มีจํานวนสามคน และต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
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การพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๐/๒ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วหรื อ
เป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีที่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าบุคคลใด
กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ชํ า ระค่ า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ๑. ของอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน ๒. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๒. ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงาน
ปีละ
๕,๐๐๐ บาท”
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๗. ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“๗. การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต”
มาตรา ๑๒ ให้ ค ณะกรรมการผู้ ชํ านาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๓ บรรดารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสํ า หรั บ โครงการหรื อ
กิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ ดํ าเนิ น การต่ อ ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ กํ าหนด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัตินี้
ให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มได้ให้ความเห็นชอบ หรือ ถือได้ว่าให้ความเห็นชอบ หรือ
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นแล้ว สามารถนําไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ โครงการหรื อ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจากสํ า นั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
จั ด ทํ า รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โครงการหรือกิจการนั้นสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้แสดงความยินยอมนําไปปฏิบัติและส่งรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
มาตรา ๑๖ บรรดาคําขอรับใบอนุญ าตเป็น ผู้มีสิท ธิทํ ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้
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ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบั ญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การใดที่ได้ดําเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ให้ถือว่าดําเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ บรรดากฎกระทรวง ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อก
ตามพระราชบั ญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะที่ เกี่ยวกับ
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พ ระราชบัญ ญั ตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง หรื อ ประกาศ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดํ า เนิ น การออกพระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง หรื อ ประกาศตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญ ญั ติ ให้ ก ารจั ด ทํ า รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้เป็นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นการไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งบัญ ญั ติให้มีการจัดทํากฎหมายที่จําเป็นเพื่อกําหนดให้การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญ าตให้ผู้ใด
ดํ า เนิ น การ ถ้ า การนั้ น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ อนามั ย
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องดําเนินการ
ให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มี
การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย และประชาชนและชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้ อ งก่ อ น เพื่ อ นํ า มาประกอบ
การพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย ประกอบกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา การเสนอ
และการพิ จ ารณารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มตามที่ กํ าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าว
เป็ น หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ได้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น เวลานานแล้ ว และในปั จ จุ บั น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญ ญัติเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และระบ บ ก ารวิ เ ค ราะห์ ผ ล ก ระท บ สิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ บ ท บั ญ ญั ติ ของรั ฐ ธรรม นู ญ
แห่ งราชอาณาจั ก รไทย และเพื่ อ ให้ มี ม าตรฐานอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ และได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น จากทุ ก ภาคส่ วน
ในการดํารงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

มติคณะรัฐ มนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง การจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและทีด่ ินป่าไม้ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง ผลการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม
ในการกาหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการจาแนกเป็นเขตต่าง ๆ ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และที่ดิน
ป่าไม้ได้ 3 เขต (Zone) ดังนี้
1. เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C)
เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กาหนดไว้ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า
พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้าท่วมและการพังทลายของ
ดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชนและความมัน่ คงของชาติ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทไี่ ด้ประกาศเป็นพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พื้นที่ลักษณะ
นี้ ได้แก่





พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ที่ได้ประกาศโดยพระราช-กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ตามผลการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า โดยสานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
พื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน ตามผลการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในพื้นทีป่ า่
ชายเลนประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี

2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทมี่ ีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่





พื้นที่ป่าที่มีลักษณะสมบูรณ์ตลอดจนพื้นที่ปา่ ทีส่ มควรสงวนไว้ เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
พื้นที่ปาที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็นสถานที่ศกึ ษาวิจยั
พื้นที่ป่าที่ห้ามมิให้บคุ คลเข้าไปหรืออยู่อาศัยตามแนวชายแดน
พื้นที่ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น




พื้นที่ป่าซึ่งเป็นเขตที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พืน้ ที่ป่าซึ่งกาหนดเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

2. เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)
เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทกี่ าหนดไว้เพื่อผลิตไม้ และของป่ารวมถึงพื้นที่
เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้าและการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพื่อการพัฒนาการทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างทรัพยากร ป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรแร่ และทรัพยากร
พลังงาน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ตลอดทั้งต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จาแนกให้เป็น
เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ลักษณะนี้ ได้แก่
1) พื้นที่พัฒนาป่าธรรมชาติ
พื้นที่พัฒนาป่าธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทมี่ ีสภาพป่าไม้สมบูรณ์และมีศักยภาพเหมาะสมใน
การจัดการป่าไม้ ตามหลักวิชาการ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากไม้และของป่าร่วมกันโดยไม่บุกรุกเข้าไปใช้
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่



พื้นที่ป่าโครงการทาไม้ตา่ ง ๆ
พืน้ ที่ป่าชุมชน

2) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ซึ่งมีศักยภาพสูงในการฟื้นฟูสภาพป่า
สามารถส่งเสริมบทบาทและหน้าทีข่ องส่วนราชการและเอกชน ให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน เพื่ออานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มไี ม้ใช้ประเทศและเพื่อประโยชน์ใน
ด้านอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง โดยนาทุกส่วนของไม้มาใช้ประโยชน์ ให้บรรลุผลต่อการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่




พื้นที่ปลูกป่าภาครัฐบาล
พื้นที่ปลูกป่าภาคเอกชน
พื้นที่ปลูกป่าเพื่อใช้สอยในครัวเรือน

3) พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตร์ชุมชน
พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตร์ชุมชน หมายถึง พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติที่กาหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทาลายป่าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการตัง้ ถิ่นฐานให้สอดคล้องกับการใช้

ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การใช้ประโยชน์พื้นที่กระทาในลักษณะของวน
เกษตร พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่





พื้นที่โครงการตามพระราชดาริ
พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
พื้นที่โครงการหมู่บ้านป่าไม้
พื้นที่ สทก.

4) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เช่น แหล่งน้า และทรัพยากรธรณี เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พื้นที่ลักษณะนี้ ได้แก่




พื้นที่เขตแหล่งแร่
พื้นที่เขตระเบิดหินและย่อยหิน
พื้นที่อนุญาตให้ส่วนราชการ และเอกชนใช้ประโยชน์ใน กิจกรรมต่าง ๆ

3. เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A)
เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทมี่ ีสมรรถนะทีด่ ินเหมาะสมต่อ
การเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร ตามผลการจาแนกสมรรถนะที่ดนิ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ
รัฐสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจาแนกให้
เป็นเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่
1) พื้นที่ป่าที่มีสมรรถนะของดินเหมาะสมต่อการเกษตร
2) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดชั้นคุณภาพลุม่
น้า และการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นทีป่ ่าชายเลน

มติคณะรัฐ มนตรี -- วันที่ 26 เมษายน 2554
เรื่อง การทบทวนการกาหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่ ว ยงานของรั ฐที่ ต้ องเสนอรายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การทบทวนการกาหนดประเภทและ
ขนาดโครงการของหน่ ว ยงานของรั ฐที่ ต้ องเสนอรายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการด าเนิ นงานด้ า นการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบ เรื่อง
การทบทวนการกาหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรั ฐที่ ต้ องเสนอรายง านการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการ
ดาเนินงานด้านการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการที่ ต้ อ งจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ( environmental impact
assessment)
1.1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้าหรืออ่างเก็บน้าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้น
ไป
1.2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าประเภทเขื่อนเก็บกักน้ามีอ่างเก็บน้า และประเภทฝายน้าล้นไม่มีอ่างเก็ บ น้ าที่ มี
กาลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป
1.3) โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ก่อสร้างจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ในข่ายต้องเสนอรายงานตามมาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่ม เติ ม ให้
เสนอรวมไปกับรายงานของโรงไฟฟ้านั้น
1.4) โครงการสารวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
1.5) โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจาพวกที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
2) โครงการที่ต้องจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น (initial environmental examination)
2.1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้าหรืออ่างเก็บน้าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 50 ไร่แต่ ไ ม่
ถึง 500 ไร่
2.2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าประเภทเขื่อนเก็บกักน้ามีอ่างเก็บน้า และประเภทฝายน้าล้นไม่มีอ่างเก็บน้า ที่ มี
กาลังการผลิตตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์
~1~

2.3) โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือขยายแรงดั นไฟฟ้ า เฉพาะกรณี ที่ มี การขยายพื้ นที่ รั ศ มี ค วาม
ปลอดภัยของแนวสายส่ง (right of way) ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
2.4) โครงการก่อสร้างหรือขยายถนน และโครงการก่อสร้างคันทางใหม่เพิ่มจากคันทางเดิ ม ที่ มี อยู่ แล้ ว ที่ ผ่า น
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
2.5) โครงการก่อสร้างท่อลาเลียงต่างๆ หรือระบบชลประทานที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 5 กิโลเมตร
ขึ้นไป
2.6) โครงการสารวจแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
2.7) โครงการทาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เฉพาะกรณีการขอต่ออายุประทานบัตร
2.8) โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจาพวกที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
3) โครงการที่ต้องจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่ง แวดล้ อ ม (environmental checklist) พร้ อมมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และโครงการทุก
ชนิดที่ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้จัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พร้ อมมาตรการป้ องกั นและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4) กลไกในการดาเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ดังนี้
4.1) โครงการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมและโครงการที่ ต้ องจั ด ท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นให้เสนอคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.2) โครงการที่ ต้ องจั ด ท ารายการข้ อมู ลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม พร้ อมมาตรการป้ องกั นและแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.3) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้ นา
แนวทางการจัดทารายงานตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้ องจัดทารายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาใช้โดย
อนุโลม
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้ องกั นและแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบ และจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
เสนอต่อสานักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 เมษายน 2554-
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