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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด 

ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

 

 

โดยที่การจัดทํารายงานและการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ

โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงมีลักษณะเฉพาะแตกตางจาก 

การพิจารณารายงานในโครงการหรือกิจการทั่ว ๆ  ไป  และเพื่อใหมีการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

ใหเปนไปโดยครบถวนตามแนวทางของมาตรา   ๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบ

ปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ 

หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง   ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ โครงการหรือกิจการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน

ไดเสีย  รวมทั้งใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่กําหนดในทายประกาศนี้  ดังนี้ 

  ๑.๑ โครงการหรือกิจการใดซึ่ งมีการประกาศหรือกําหนดตามกฎหมายนี้ 

หรือกฎหมายอื่นใหเปนโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ   
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  ๑.๒ โครงการหรือกิจการใดซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขอรองเรียนสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงต้ัง  วินิจฉัยภายใน  ๓๐  วัน
หลังจากไดรับขอรองเรียน  วาโครงการหรือกิจการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

ขอ ๒ ผูที่จัดทํารายงานตามประกาศนี้จะตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดข้ึนทะเบียนไวแลวกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  หากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว  มีกฎหมายอื่นบัญญัติเกี่ยวกับการไดรับอนุญาตไวและมีกระบวนการที่จะใหผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวไวแลว  ผูมีสิทธิจัดทํารายงานจะตองไดรับอนุญาตตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายนั้น ๆ  ดวย 

ขอ ๓ เมื่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดรับรายงาน
จากผูที่จัดทํารายงานตามขอ  ๒  แลว  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการ 
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เพื่อพิจารณาตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๔๙   
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตอไป 

ขอ ๔ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เห็นชอบกับรายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว   ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ  ฯ   
ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น  หรือหนวยงานของรัฐผูอนุญาต
โครงการเพื่อใหหนวยงานดังกลาวจัดใหมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย  ทั้งนี้  ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได เสียที่กําหนด 
ตามเอกสารทายประกาศ 

ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ   ไดใหความเห็นชอบรายงานการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพแลว  ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงรายงานฉบับที่ไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  พรอมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ  และสรุปสาระสําคัญของมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบ  กอนมีการดําเนินการหรือการอนุญาต
ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
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ขอ ๖ ในกรณีที่เปนโครงการหรือกิจการตามขอ  ๑  ซ่ึงเปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการรวมกับเอกชนซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ ฯ  ความเห็นขององคการอิสระ  และรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผูมีสวนไดเสียของหนวยงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  เพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 

ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



เอกสารทายประกาศ 

ก.  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ  ประกอบดวย 

 

       ๑.  สาระสําคัญ 
 ๑.๑  รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
 ๑.๑.๑ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ พรอมกิจกรรมที่เก่ียวของ  
 ๑.๑.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการโดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ  
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการตามมาตรา
สวน  ๑ : ๕๐๐๐๐ หรือมาตราสวนอ่ืนที่เหมาะสม 
 ๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการหรือกิจการและวิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจการ 
พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ 
 ๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผร. ๑  
 ๑.๑.๕ สรุปผลกระทบที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งด านคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พรอมระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบขอสรุปดังกลาว 
 

         ๑.๒ รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑.๒.๑ บทนํา : กลาวถึงที่มา วัตถุประสงคของโครงการหรือกิจการ เหตุผลความจําเปน     
ในการดําเนินโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
  ๑.๒.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการหรือกิจการ   
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการหรือกิจการ
มาตราสวน ๑ : ๕๐๐๐๐  หรือมาตราสวนอ่ืนที่เหมาะสม   
  ๑.๒.๓ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดง 
ภาพรวมไดชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือ
กิจการประกอบของโครงการหรือกิจการดังกลาว ตลอดจนแผนผังการใชที่ดินของโครงการหรือกิจการ
โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม 
  ๑.๒.๔ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  
รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพของชีวิต ตลอดจนสภาพปญหา
ปจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการหรือกิจการพรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณโครงการหรือกิจการ  
สภาพปจจุบันดานสังคมและสุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการหรือกิจการตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 



-๒- 

  ๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากโครงการหรือกิจการ 
   (๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการหรือกิจการ : ในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองเสนอทางเลือก โดยอาจเปน 
ทั้งทางเลือกเก่ียวกับสถานที่ตั้งหรือวิธีดําเนินการของโครงการหรือกิจการ ทั้งนี้ ทางเลือกที่เสนอ 
ทุกทางเลือกจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  มีเหตุผลวาบรรลุเปาหมายและความจําเปนในการมีหรือ 
ไมมีโครงการหรือกิจการอยางไร มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะตองระบุ
ทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการหรือกิจการ โดยจะตองคํานึงถึงขอมูลดานสุขภาพและ
สังคมของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือกิจการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวพรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ 
   (๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากโครงการหรือกิจการ ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม ๑.๒.๔ พรอมทั้งแยกประเภททรัพยากรธรรมชาติเปนชนิดที่สามารถ
ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  รวมทั้ง ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของโครงการหรือ
กิจการเปรียบเทียบกัน โดยการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ใหดําเนินการตามขอ ข. และการจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหดําเนินการตามขอ ค. ทั้งนี้ ใหระบุ
ผลกระทบที่อาจมีผลตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พรอม
กับใหระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบการประเมินดังกลาวดวย      
  ๑.๒.๖ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : ใหอธิบาย
รายละเอียดในการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย โดยในมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย ตองคํานึงถึงมาตรการปองกันและแกไขดานสุขภาพและสังคมดวย 
  ๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหเสนอมาตรการและ 
แผนการดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการหรือกิจการ 
โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตองผนวกเรื่องมาตรการติดตามตรวจสอบ    
ดานสุขภาพและสังคมดวย 
  ๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดังกลาว 

๒.  เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ 
      ๒.๑  รายงานหลัก  จํานวนไมนอยกวา  ๑๕  ฉบับ 
      ๒.๒  รายงานยอ  จํานวนไมนอยกวา  ๑๕  ฉบับ 
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      ๒.๓  ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๒ 
      ๒.๔  หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๓   
      ๒.๕  สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
      ๒.๖  บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๕ 

๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  
สผร. ๖ 
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ข. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอให เ กิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางด านคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการหรือกิจการดังกลาวขางตนใหปฏิบัติตาม         
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือที่มีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมโดยใหเพ่ิมข้ันตอน
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  ดังตอไปนี้        

๑. เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพเปนไปอยางครบถวนรอบดานใหมากที่สุด ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือ    
ผูขออนุมัติอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจการ จัดเวทีกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ และจัดสงรายงานการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพดังกลาวตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ทั้งนี้ การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ จะตองดําเนินการตามแนวทางการรับฟงความคิดเห็นตามที่กําหนดไวในเอกสาร         
ทายประกาศ ค.๑ 

๒. ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองมีการศึกษาครอบคลุมปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ 
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรที่ดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแรธาตุ 
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และระบบนิเวศ 

 ๒.๒ การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจงประเภท ปริมาณ และ
วิธีดําเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด 

 ๒.๓ การกําเนิดและการปลอยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการกอสราง จาก
กระบวนการผลิต และกระบวนการอ่ืนใด ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ําเสีย 
ขยะติดเชื้อ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี 
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 ๒.๔ การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไมวาจะเปน เสนทางการรับสัมผัสเขาสู
รางกาย เชน โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เปนตน การรับสัมผัสของคนงาน  
หรือผูปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจการ การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการหรือกิจการ เปนตน 

๒.๕ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทํางานใน
ทองถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เชน ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศ ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการที่เปนฐานการดํารงชีวิตหลักของประชาชน   
กลุมใดกลุมหนึ่งในพื้นที่ 

 ๒ .๖ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน            
ทั้งความสัมพันธภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการอพยพของประชาชนและ
แรงงาน การเพ่ิม/ลดพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน และความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจการดังกลาว 

 ๒.๗ การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญหรือเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เชน  
ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนทองถิ่น พ้ืนที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถานสําคัญ 

 ๒.๘ ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง 
โดยเฉพาะกลุมประชาชนที่มีความเปราะบาง เชน เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ พอแมเลี้ยงเด่ียว ชนกลุมนอย 
เปนตน 

 ๒.๙ ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแงของการสรางเสริม  
การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกี่ยวเน่ืองกับโครงการหรือกิจการ รวมถึง
ความพรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพ้ืนที่กอนมีการดําเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตาม
ผลกระทบ ขีดความสามารถการสํารวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน 

๓. เ พ่ือใหรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปนไปอยางครบถวนสมบูรณ  
ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ หรืออนุญาต 
จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยสาธารณะ และจัดสงรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน       
ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชน พรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงใหแกคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ    
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป โดยหลักเกณฑในการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการทบทวน
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหเปนไปตามแนวทางการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่กําหนดไวในเอกสารทายประกาศ ค.๓ 
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ค.  แนวทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

 

ค. ๑ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการกําหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

๑. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนไปอยางครบถวน 
        ๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ จะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และสาธารณชนทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยแจงใหสาธารณชน
ทราบผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง เพ่ือใหหนวยงานและสาธารณชน           
ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวมไดอยางทั่วถึง 

๒.๒ ตองเปดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเปนมา ความจําเปน แหลงเงินทุน 
กระบวนการ และแนวทางในการดําเนินโครงการ รวมถึงนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับปจจัยที่อาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ  
ดานสุขภาพเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนการจัด       
เวทีผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะ ไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๓ จัดระบบการลงทะเบียนเพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของ  
ซึ่งมีความประสงคที่จะใหความเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพสามารถลงทะเบียนลวงหนาไดโดยสะดวก 

๒.๔ การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตองจัด
ชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดนําเสนอประเด็นหวงกังวล ขอมูลที่
เก่ียวของ และนําเสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพไมนอยกวา  
๒ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 

๒.๕ ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเหน็ฯ จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็น
อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยตองมีชองทางอยางนอย ๒ ชองทาง 

 



-๗- 

 

๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือผูขออนุมัติอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือ
กิจการจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน พรอมทั้งคําชี้แจง และ
นําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือการดําเนินการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชน
ตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

ค.๒  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการประเมิน
และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสุขภาพ 

ในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ใหเจาของโครงการหรือผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฯ ดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคม
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน โดยเจาของโครงการหรือผูจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

๑. ใหผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทําการเปดเผยขอเท็จจริงที่เก่ียวกับ
โครงการหรือกิจการที่กําลังดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ โดยจะตองมี
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

๑.๑ ขอมูลเก่ียวกับประเภท ขนาด กําลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการหรือกิจการ
๑.๒ ขอมูลเก่ียวกับมลพิษในดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการหรือกิจการ ขอมูลเก่ียวกับ
แหลงน้ําหรือที่ดินสาธารณะที่จะใชเปนสถานที่รองรับน้ําทิ้งหรือของเสียจากโครงการหรือกิจการ (ถามี) 
รวมถึงขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ  

๑.๒ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ถามี) 

๑.๓ ระยะเวลาที่คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการหรือกิจการ 

๑.๔ ชื่อเจาของโครงการหรือหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย 
หมายเลขโทรศัพทและสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลเพ่ิมเติม 

๑.๕ วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
๑.๖ ปายแสดงขอมูลตาม ๑.๑ – ๑.๕ จะตองมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผูมีสวน 

ไดเสียสามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก 

๒. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหผูจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ แสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค เปาหมายและประเด็นที่จะ 
 



-๙- 

 

มีการสํารวจหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ใหชัดเจน โดยประเด็นที่จะสํารวจแตละประเด็น
จะตองสอดคลองกับรายละเอียดของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ดวย 

๓. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นฯ ควรใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การศึกษาทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมของชุมชนในพ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการดําเนินโครงการหรือกิจการดังกลาว  

๔. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็น ของผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
อาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 

๔.๑ การสัมภาษณรายบุคคล 

๔.๒ การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขายสารสนเทศ 
หรือทางอ่ืน 

๔.๓ การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

๔.๔ การสนทนากลุมยอย  

๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๔.๖ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย 

๕. เมื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียแลว จะตองสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ทั้งในดานบวกและในดานลบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ดําเนินการสํารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยใหแสดงรายงานไวยังที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขาถึงและ      
พบเห็นไดโดยงาย ทั้งนี้จะตองแสดงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ในสถานที่ดังกลาว
ขางตนไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน  
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ค.๓  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียในการทบทวนราง
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ 

๑. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ฯ รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ตอรางรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ดังกลาว 

๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ฯ เพ่ือทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
จะตองดําเนินการตามข้ันตอน  

๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและสาธารณชนรับทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยในสวน
ของสาธารณชนใหผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๒ ตองเปดเผยรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ฉบับสมบูรณ เพ่ือใหผูมี
สวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วันกอนการจัดเวทีผานทางชองทางการ
สื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๓ การจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ตองจดัชวงเวลาที่
เหมาะสมเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอ  
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง   
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 

 ๒.๔ ภายหลังการจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ 
จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นอยางนอย ๒ ชองทาง อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน 

๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงของหนวยงานเจาของโครงการ หนวยงานอนุมัติ 
หนวยงานอนุญาต หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พรอมสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพ่ือเผยแพรแก
สาธารณชนตอไป 

 



-๑๑- 

 
ง. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียของหนวยงานอนุมัติหรือ 
     หนวยงานอนุญาต 

๑. ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตองแตงตั้งคณะกรรมการ    
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน 

ประธานกรรมการและกรรมการตองไมมีสวนไดเสียกับโครงการหรือกิจการในเรื่องนั้น และ
กรรมการอยางนอยหนึ่งในสามใหแตงตั้งจากผูที่มิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น 

๒. ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ดําเนินการดังนี้  
๒.๑ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ฯ

ดังกลาว 
๒.๒ กําหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯโดยคํานึงถึง

ความสะดวกของผูเก่ียวของทุกฝาย 
๒.๓ ลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย ๑ ฉบับที่มีการอานแพรหลายทั่วไป 

โดยเฉพาะในพื้นที่การกอสรางโครงการ และเขตใกลเคียงเปนเวลาไมนอยกวา ๓ วัน เพ่ือใหประชาชน
และผูมีสวนไดเสียที่ประสงคจะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไวกับคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ 
กอนวันที่รับฟงความคิดเห็นดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และจะตองมีระยะเวลาในการเปดรับ
ลงทะเบียนไมนอยกวา ๕ วัน 

๒.๔ แจงใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดลงทะเบียนไวแลวทราบถึงวันที่จะรับฟงความ
คิดเห็นดังกลาว โดยระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯ นั้น จะตองมีเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน 

๒.๕ ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับโครงการหรือกิจการดังกลาวโดย
เปดเผย ณ สาํนักงานของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู และบนเว็บไซตของหนวยงานของรัฐที่
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯ โดยทั้งนี้จะตองดําเนินการลวงหนากอนเริ่มกระบวนการรับฟง      
ความคิดเห็นฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๑๕ วัน 

ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ คํานึงถึงขอโตแยงของทุกฝาย ตลอดจนผลกระทบ  
ในดานตางๆ และใหดําเนินการดวยความยืดหยุน สุจริตและเปนธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานอนุมัติหรือหนวยงานอนุญาตที่ชัดเจนและถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพ
ความเปนจริงมากที่สุด 

๓. เมื่อคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ ไดรับฟงความคิดเห็นเสร็จแลว ใหทํารายงานการรับ
ฟงความคิดเห็น ฯ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 

 



-๑๒- 
 

๓.๑ รายชื่อกรรมการ ประชาชน ผูมีสวนไดเสียที่ลงทะเบียนและเขารวมการประชุม 
              ๓.๒ ขอเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ที่รับฟงความ 
คิดเห็น 

๓.๓ บันทึกความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทุกความเห็นเปนลายลักษณอักษร 
๓.๔ ประมวลผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นฯ ในดานความเหมาะสม ผลกระทบ

ทางเลือกอ่ืน และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๔.  ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ เสนอรายงานตามขอ ๓ พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงาน

ที่เก่ียวของเสนอตอหนวยงานของรัฐที่แตงตั้งภายใน ๑๕ วันนับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ฯ    
สิ้นสุดลงและใหถือเปนเอกสารที่เผยแพรตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดวย 

๕.  หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาต จะตองนําความคิดเห็นที่ไดรับ
จากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงานที่เก่ียวของเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
พรอมทั้งใหคําชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจการดังกลาวในแตละประเด็นเปน         
ลายลักษณอักษร และเผยแพรคําชี้แจงเหตุผลดังกลาวตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดวย     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๓- 
 
                                                                                                                                       แบบ สผร. ๑ 

รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทีส่ําคญั 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคณุคา

ตางๆ 

ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทีส่ําคัญ 

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ทางกายภาพ 
 
 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ทางชีวภาพ 
 
 
 
ระบบนิเวศ 
 
 
 
คุณคาการใชประโยชน 
ของมนุษย 
 
 
 
คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 
 
 

   

 



-๑๔- 
 
 

แบบ  สผร. ๒ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ชื่อโครงการ            
ที่ตั้งโครงการ                      . 
ชื่อเจาของโครงการ                       . 
ที่อยูเจาของโครงการ                     . 
การมอบอํานาจ 
  (     ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให      
                              เปนผูดําเนนิการเสนอรายงาน ดังหนงัสือมอบอํานาจที่แนบ 
  (     ) เจาของโครงการมไิดมีการมอบอํานาจแตอยางใด 
 
 
         จัดทําโดย 
 
             
               (ชื่อนิติบุคคลผูจัดทํารายงานฯ) 



-๑๕- 
 

แบบ  สผร. ๓ 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 วันที่  เดือน        พ.ศ.   
 

  หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา              เปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ                                      
ใหแก                                 .
เพ่ือ       ตามคําขอเลขที่         
โดยมีคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังตอไปนี ้
 
 
           ผูชํานาญการ     ลายมือชื่อ 
                       . 
 
 
             เจาหนาที ่     ลายมือชื่อ 
                       . 
                       . 
                       . 
 
 
                           . 
           (               ). 
       ตําแหนง               . 
             (ประทับตรานิติบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๖- 
 

แบบ  สผร. ๕ 
 

บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

ชื่อ ดาน / หัวขอทีท่ําการศึกษา 
สัดสวนผลงานคดิเปน  % 
ของงานศึกษาจัดทํา 
รายงานทั้งฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



 

แบบ สผร. ๖ 
-๑๗- 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เหตุผลในการเสนอรายงานฯ 
 

 (   )    เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงาน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน       
อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประเภทโครงการ 
..........................................................................................................................................................
. 
 (   ) เปนโครงการที่จัดทํารายงานฯ  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  .............................. 

เมื่อวันที่......................................(โปรดแนบมติคณะรฐัมนตรีและเอกสารที่เก่ียวของ) 
 (   )   จัดทํารายงาน ฯ  ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 (   ) อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................................................................................  
 

วันที่ลงนามในสัญญาวาจางจัดทํารายงานฯ
..........................................................................................................................................................
. 
 

การขออนุญาตโครงการ 
 (   )   รายงานฯ  นี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการอนุญาตจาก .................................................... 

(ระบุชื่อหนวยงานผูใหอนญุาต) กําหนดโดย พ.ร.บ...................................................... 
มาตรา/ประเภทที่/ขอ/ลําดับที่ .................................................................................... 

 (   )   รายงาน ฯ  จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   )   โครงการนี้ไมตองย่ืนขอรับอนุญาตจากหนวยงานราชการและไมตองขออนุมัติจาก 

คณะรัฐมนตรี 
 (   )     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................................................................................ 
 

สถานภาพโครงการ  (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ) 
 (   ) กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (   ) กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (   )   ยังไมไดกอสราง 
 (   ) เริ่มกอสรางโครงการแลว  (แนบภาพถายพรอมระบุวันที่) 
 (   ) ทดลองเดินเครื่องแลว 
 (   ) เปดดําเนินโครงการแลว 
 

สถานภาพโครงการน้ีรายงานเม่ือวันที่ ......................................................................... 
  


