แนวทางปฏิบัติ
การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด

จัดทําโดย
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คํานํา
(พิมพครั้งที่ ๓)
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๕๗ และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด พรอมทั้งเห็นชอบในหลักการกับรางประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ๓ ฉบับ สรุปได ดังนี้
๑) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
๒) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๓) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด
รวมทั้ง เห็นชอบในหลัก การกับ รางแนวทางปฏิบัติในการพิจ ารณารายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม จึงจัดทําแนวทางปฏิบัติในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติดังกลาวขางตน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

สารบัญ
หนา
๑
๓

บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ ประเภทและขนาดโครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
บทที่ ๓ ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
๖
สิ่งแวดลอม
บทที่ ๔ แนวทางการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
๒๖
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
บทที่ ๕ การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๓๗
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวของ
ก-๑ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง
หลัก เกณฑ และวิธี ก ารในการแตง ตั้ง คณะกรรมการผู ชํา นาญการพิ จ ารณา
รายงานผลกระทบสิ่ง แวดลอมเบื้องตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ก-๒ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง
หลัก เกณฑ และวิธีก ารในการแตง ตั้ ง คณะกรรมการผูชํานาญการพิ จ ารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
ก-๓ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง
หลัก เกณฑ และวิธีก ารในการแตง ตั้ ง คณะกรรมการผูชํานาญการพิจ ารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน จังหวัด
ภาคผนวก ข หนวยงานอนุญาต โครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภาคผนวก ค ตัวอยางแบบฟอรมเอกสารที่เกี่ยวของ
ค-๑ แบบฟอรมวาระเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการฯ รอบที่ ๑ (วาระเพื่อ
พิจารณา)
ค-๒ แบบฟอรม วาระเสนอคณะกรรมการผูชํ านาญการฯ รอบที่ ๒ (วาระ
สืบเนื่อง)
ค-๓ การเสนอเรื่องตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ภาคผนวก ง แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ ๑
บทนํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานัก งานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม มีห นาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานพิจ ารณารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งในการดําเนินงานที่ผานมา พบวาการพัฒนาโครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน มีการกระจายตัวอยูทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่เปนเมืองใหญ หรือ
เปนแหลงทองเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมการดําเนินโครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน มีลกั ษณะ
ของผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นคลายคลึงกัน และมีเทคนิคหรือวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
รวมทั้งมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ไมมีความยุง ยากซับซอน ดัง นั้น เพื่อเปนการสนับ สนุนเรื่องการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของ
หนวยงานทองถิ่น ในการบริห ารจั ดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมที่อยูในพื้นที่
รับผิดชอบไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ โดยการคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน
ทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําให หนวยงาน
ท อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ จึงไดเสนอเรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุม ชน ระดับ จัง หวั ด ตอ คณะกรรมการสิ่ง แวดลอมแหง ชาติ ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวัน ที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ และในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด สรุปไดดังนี้
๑. กรุงเทพมหานคร มีหนวยงานในสังกัดดานสิ่งแวดลอม ที่มีความพรอมในการดําเนินการ
(สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร) จะใหพิจารณารายงาน EIA ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน ทุกขนาด
๒. จังหวัดในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ๗ จังหวัด (ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต
กระบี่ พัง งา และสุร าษฎรธานี) ซึ่งมีคณะกรรมการผูชํานาญการพิจ ารณารายงานผลกระทบสิ่ง แวดล อม
เบื้องตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยูแลว จะใหอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในการพิจารณา
รายงาน EIA ดานอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน เฉพาะโครงการทีไ่ มใชอาคารสูง (อาคารสูงไมเกิน
๒๓ เมตร) หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ (อาคารพื้นที่ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร)
๓. จังหวัดที่ผานหลักเกณฑก ารพิจ ารณาความพรอม ๗ จัง หวัด ไดแก นนทบุรี เชียงใหม
สมุทรปราการ นครราชสีมา ปทุมธานี ระยอง และขอนแกน จะใหอํานาจหนาที่ในการพิจารณารายงาน EIA
ดานอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน เฉพาะโครงการทีไ่ มใชอาคารสูง (อาคารสูงไมเกิน ๒๓ เมตร)
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ (อาคารพื้นที่ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร)

-๒พรอมทั้งมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการ
กําหนดหลัก เกณฑ และวิธีก ารในการแตง ตั้ง คณะกรรมการผูชํานาญการพิจ ารณารายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธกี ารในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
๒) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการในการแตง ตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเ คราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๓) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก-๑ ถึง ก-๓
ดัง นั้น การดําเนินการพิจารณารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอม ดานอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จึงเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งมี ๔ รูปแบบ ดังนี้
๑) คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ที่สวนกลาง โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทําหนาที่ฝายเลขานุการ
๒) คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ทําหนาที่ฝายเลขานุการ
๓) คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักสิ่ง แวดลอม กรุง เทพมหานคร
ทําหนาที่ฝายเลขานุการ
๔) ) คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ทําหนาที่ฝายเลขานุการ

บทที่ ๒
ประเภทและขนาดโครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดให
โครงการหรือกิจการดานอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน สรุปไดดังนี้
๑. การกําหนดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามมาตรา ๔๖ ไดแก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเ คราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๕ ในเอกสารทายประกาศ ๓ ไดกําหนดใหโครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีประเภท ขนาด และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
ดังนี้
ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ
ขนาด
หลักเกณฑ วิธีการ
ที่
ระเบียบปฏิบัติ
๒๗ อาคาร ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ควบคุ ม อาคาร ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ตั้ ง
หรือการใชประโยชนในอาคารอยาง
หนึ่งอยางใด ดังนี้
๒๗.๑ อาคารที่ตั้ง อยูริ ม แมน้ํา ฝ ง ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตร ขึ้นไป ใหเ สนอในขั้นขออนุญ าต
ทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด หรือ หรือมีพื้นที่ร วมกันทุก ชั้นหรื อ กอสรางหรือหากใชวิธีการ
ที่ อ ยู ใ กล ห รื อ ในอุ ท ยานแห ง ชาติ ชั้น หนึ่ ง ชั้ น ใดในหลั ง เดี ย วกั น แ จ ง ต อ เ จ า พ นั ก ง า น
หรืออุ ทยานประวัติศาสตร ซึ่งเปน ตั้ง แต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ท อ งถิ่ น ตามกฎหมายว า
บริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบ ขึ้นไป
ด ว ยการควบคุ ม อาคาร
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยไมยื่นขอรับใบอนุญาต
๒๗.๒ อาคารที่ใชในการประกอบ
ใหเสนอรายงานในขั้นการ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
แ จ ง ต อ เ จ า พ นั ก ง า น
๒๗.๓ อาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือ
ทองถิ่น
ที่ทําการของเอกชน
๒๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย จํานวนแปลงยอยตั้ง แต ๕๐๐ ใหเ สนอในขั้นขออนุญ าต
หรือเพื่อประกอบการพาณิชยตาม แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
ไร ขึ้นไป
วาดวยการจัดสรรที่ดิน

-๔ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ
ขนาด
ที่
๒๙ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๒๙.๑ กรณีตั้ ง อยูใ กลแม น้ํา ฝ ง ที่มีเ ตียงสําหรับ ผูปวย
ทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาดใน ไว ค า งคื น ตั้ ง แต ๓๐
ระยะ ๕๐ เมตร
เตียง ขึ้นไป

หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ

ให เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าตก อ สร า ง
ห รื อ ห า ก ใ ช วิ ธี ก า ร แจ ง ต อ เ จ า
พนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การควบคุม อาคารโดยไม ยื่นขอรั บ
ใบอนุญาตใหเสนอรายงานในขั้นการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
๒๙.๒ กรณีโครงการไมอยูในขอ ที่มีเ ตียงสําหรับ ผูปวย ให เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าตก อ สร า ง
๒๙.๑
ไวคางคืน ตั้ง แต ๖๐ ห รื อ ห า ก ใ ช วิ ธี ก า ร แจ ง ต อ เ จ า
เตียง ขึ้นไป
พนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การควบคุม อาคารโดยไม ยื่นขอรั บ
ใบอนุญาตใหเสนอรายงานในขั้นการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
๓๐ โรงแรมหรื อ สถานที่ พั ก ตาก ที่ มี จํ า น ว น ห อ ง พั ก ให เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าตก อ สร า ง
อากาศตามกฎหมายว า ด ว ย ตั้งแต ๘๐ หอง ขึ้นไป ห รื อ ห า ก ใ ช วิ ธี ก า ร แจ ง ต อ เ จ า
โรงแรม
ห รื อ มี พื้ น ที่ ใ ช ส อ ย พนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ตั้ง แต ๔,๐๐๐ ตาราง การควบคุม อาคารโดยไม ยื่นขอรั บ
เมตร ขึ้นไป
ใบอนุญาตใหเสนอรายงานในขั้นการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
๓๑ อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมาย ที่ มี จํ า น ว น ห อ ง พั ก ให เ สนอในขั้ น ขออนุ ญ าตก อ สร า ง
วาดวยการควบคุมอาคาร
ตั้งแต ๘๐ หอง ขึ้นไป ห รื อ ห า ก ใ ช วิ ธี ก า ร แจ ง ต อ เ จ า
ห รื อ มี พื้ น ที่ ใ ช ส อ ย พนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ตั้ง แต ๔,๐๐๐ ตาราง การควบคุม อาคารโดยไม ยื่นขอรั บ
เมตร ขึ้นไป
ใบอนุญาตใหเสนอรายงานในขั้นการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ทั้งนี้ กรณีที่เ ปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับ
เอกชน ซึ่ ง ต อ งเสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ให เ สนอรายงานในขั้ น ก อ นขออนุ มั ติ ต อ
คณะรัฐมนตรี และกรณีมีการขยายขนาดของโครงการหรือกิจการ จนมีขนาดเขาขายต องจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย

-๕หมายเหตุ
๑. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การ
จัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่พิจารณาโครงการหรือกิจการดานอาคาร การ
จัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ทั้ง ๕ ประเภทและขนาดตามตารางขางตน (ลําดับที่ ๒๗-๓๑)
๒. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด มีอํานาจหนาที่พิจารณา
โครงการหรือกิจการดานอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ลําดับที่ ๒๘-๓๑ ตามตารางขางตน ทั้งนี้
เฉพาะโครงการที่ไมใชอาคารสูง (อาคารสูงไมเกิน ๒๓ เมตร) และไมใชอาคารขนาดใหญพิเศษ (อาคารพื้นที่
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร)
๒. การกําหนดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ตามมาตรา ๔๕ ไดแก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมวาดวยการกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันมี ดังนี้
๒.๑ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๓
๒.๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่อําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ.๒๕๕๓
๒.๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๕๓
๒.๔ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณทองที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบอผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแมน้ํา ตําบลหนา
เมือง ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา
อําเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.๒๕๕๗
๒.๕ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม
และอําเภอเกาะ ลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๖ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอ
เมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙

บทที่ ๓
ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะเปนไปตามมาตรา ๔๗
๔๘ และ ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยขั้นตอนการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ โครงการรวมกับเอกชน
ซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะเปนไปตามมาตรา ๔๗ สรุปไดดังแผนภูมิที่ ๑ และ
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีโครงการที่ตองไดรับอนุญาตจากทาง
ราชการ และโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะเปนไปตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙
สรุปไดดังแผนภูมิที่ ๒
สําหรับ การพิจ ารณารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอม ในกรณีที่มีการแตง ตั้ง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน ระดับจังหวัด ในภาพรวมจะมีขั้นตอนและระยะเวลา ตามแผนภูมิขางตน แตแตกตางกันที่
หนวยงานที่ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการผูชํานาญการฯ จะเปนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด แลวแตกรณี
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
ไดส รุป ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอม ดานอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด ดังนี้
๑. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ระดับ
จังหวัด กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แสดงในแผนภูมิที่ ๓ – ๔ และตารางที่ ๑
๒. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ระดับ
จังหวัด กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แสดงในแผนภูมิที่ ๕ และ
ตารางที่ ๒

-๗แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีโครงการของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ โครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
จัดทํารายงานตั้งแตขั้นศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ
สผ. สรุปความเห็นของ
เสนอความเห็
น
คณะกรรมการผู
ชํานาญการ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เสนอความเห็น
คณะรัฐมนตรี

พิจารณา

บุคคล / สถาบัน ผูเชี่ยวชาญ
เสนอความเห็น

-๘แผนภูมิที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีโครงการที่ตอง
ไดรับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ผูยื่นขออนุญาต

สผ.

รายงานไมถูกตอง
ขอมูลไมครบถวน

เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต
รอการอนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน (๑๕)
รายงานถูกตอง ขอมูลครบถวน
สามารถเสนอ
มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบที่ทํา
การแกไขเพิ่มเติม
หรือจัดทําใหมทั้งฉบับ
โดยเสนอกลับเขาสู
กระบวนการพิจารณา
ใหม ตามมาตรา ๔๘
และ๔๙

สผ. พิจารณาเสนอ
รอการอนุญาต
ความเห็นเบื้องตน (๑๕ วัน)
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ
พิจารณา (๔๕ วัน)

เห็นชอบ

เจาหนาที่
ซึ่งมีอํานาจอนุญาต

ไมเห็นชอบ
ผูยื่นขออนุญาต

เสนอรายงานฉบับแกไขตอ สผ. และเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาต

เห็นชอบ

คณะกรรมการผูชํานาญการฯ
พิจารณา (๓๐ วัน)

เจาหนาที่
ซึ่งมีอํานาจอนุญาต

ไมเห็นชอบ
จบกระบวนการพิจารณารายงาน

กรณีเห็นดวยกับความเห็น
คชก. ที่ไมเห็นชอบ

ผูยื่นขออนุญาต

มีสิทธิ
นําคดีไปสู
กรณีไมเห็นดวยกับความเห็น ศาลปกครอง
คชก. ที่ไมเห็นชอบ
ภายใน ๙๐ วัน

-๙แผนภูมิที่ ๓ ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน โดยคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ระดับจังหวัด กรณีโครงการที่ตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ
และโครงการทีไ่ มตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (รอบแรก ๗๕ วัน)

ผูยื่นขออนุญาต

ฝายเลขานุการ คชก.
- สํานักสิ่งแวดลอม/กทม.
- ทสจ.

เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ

สผ.

อนุญาต

รายงานไม
ถูกตอง ขอมูล

รอการอนุญาต

สผ. ตรวจสอบรายงาน

พิจารณารายงาน คูขนานกับ สผ.

(๑๕ วัน)

และสํารวจพื้นที่โครงการ

รายงานถูกตอง ขอมูลครบถวน

รวบรวมประเด็นความเห็น
เสนอ คชก.

สผ. พิจารณาเสนอความเห็น
เบื้องตน (๑๕ วัน)

เจาหนาที่ซงึ่ มี
อํานาจอนุญาต

คชก. จังหวัดพิจารณา
(๔๕ วัน)

เห็นชอบ
รายงาน

ผูยื่นขออนุญาต

ไมเห็นชอบรายงาน

ผูยื่นขอ
อนุญาต
ดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนรอบที่ ๒

ฝายเลขานุการ แจง
มติ คชก. ให สผ.

สผ.

รับทราบ

นํ ามาตรการที่
กํ า ห น ด ใ น
รายงานไปเป น
เงื่ อนไขในการ
อนุญาต
นํ ามาตรการที่
กํ า ห น ด ใ น
รายงานไป
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
รายงานผล

-๑๐แผนภูมิที่ ๔ ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน โดยคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ระดับจังหวัด กรณีโครงการที่ตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ
และโครงการทีไ่ มตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (รอบที่สอง ๓๐ วัน)

ผูยื่นขออนุญาต
เสนอรายงานที่ไดทําการแกไข

สผ.

ฝายเลขานุการ คชก.
- สํานักสิ่งแวดลอม/กทม.
- ทสจ.

รับทราบ
เจาหนาที่ซงึ่ มี

คชก. จังหวัดพิจารณา
๓๐ วัน

เห็นชอบ
รายงาน

ฝายเลขานุการแจง
มติ คชก. ให สผ.

ไมเห็นชอบรายงาน

ผูยื่นขออนุญาต

จบกระบวนการพิจารณารายงาน

ผูยื่นขออนุญาต

สผ.

รับทราบ

กรณีไมเห็นดวยกับความเห็น

กรณีเห็นดวยกับความเห็น

คชก. ที่ไมเห็นชอบรายงาน

คชก. ที่ไมเห็นชอบรายงาน

มีสิทธินําคดีไปสูศาลปกครอง

สามารถเสนอรายงานที่ ทํ า การแก ไ ข
เพิ่ ม เติ ม หรื อ จั ด ทํ า ใหม ทั้ ง ฉบั บ โดย
เสนอกลั บ เข าสู กระบวนการพิ จารณา
ใหม ตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙

ภายใน ๙๐ วัน

อํานาจอนุญาต

นํ ามาตรการที่
กํ า ห น ด ใ น
รายงานไปเป น
เงื่ อนไขในการ
อนุญาต
นํ ามาตรการที่
กํ า ห น ด ใ น
รายงานไป
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
รายงานผล

-๑๑แผนภูมิที่ ๕ ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

โดยคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ระดับจังหวัด
กรณีโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ

สผ.

ฝายเลขานุการ คชก.
- สํานักสิ่งแวดลอม/กทม.
- ทสจ.

ตรวจสอบรายงานเบื้องตน และแจง
ฝายเลขานุการ คชก.จังหวัด

พิจารณารายงาน คูขนานกับ สผ.
และสํารวจพื้นที่โครงการ

ฝายเลขานุการ รวบรวม
ประเด็นเสนอ คชก. จังหวัด

คชก. จังหวัดพิจารณา

ฝายเลขานุการ สรุปความเห็น
ของ คชก. เสนอตอ กก.วล.
กก.วล. พิจารณา

แจง สผ.

สผ. แจงมติ กก.วล.
(ฝายเลขานุการ กก.วล.)

เสนอความเห็น
คณะรัฐมนตรี
พิจารณา

บุคคล/สถาบัน ผูเชี่ยวชาญ
เสนอความเห็น

รับทราบ

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
เจาของโครงการ

จังหวัดที่เสนอเรื่อง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๒

ตารางที่ ๑ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ระดับจังหวัด
กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
๑. รอบที่ ๑ (๗๕ วัน)
ขั้นตอน
การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.
จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
การเสนอรายงานฯ
๑. ส ง รายงานฯ ให ทสจ./สํ า นั ก ๑. ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ๑ . รั บ ร า ย ง า น ฯ แ ล ะ เ ริ่ ม มาตรา ๔๘ วรรคแรก
(นั บ วั น ที่ สผ. รั บ รายงานฯ สิ่งแวดลอม กทม. (ฝายเลขานุการฯ) ของเอกสารหลักฐาน
ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาคู ข นานไป
เปนวันที่ ๑)
จํานวน ๒๐ เลม หรือใหเพียงพอตาม ๒. รับรายงานฯ
ด ว ยในระหว า งรอความเห็ น
จํ า นวนองค ป ระกอบของ คชก .
เบื้องตนจาก สผ.
จังหวัดนั้นๆ
๒. สงรายงานฯ ใหหนวยงานอนุญาต
๑ เลม
๓. ส ง รายงานฯ ให สผ. ๑ เล ม
พร อ มสํ า เนาหนั ง สื อ ส ง รายงานฯ
ตามขอ ๑. และ ๒.
กา รต รวจส อบแล ะจั ดทํ า ๑. รอความเห็น เบื้อ งตนจาก สผ. / ๑. ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ๑. พิจารณารายงานฯ
มาตรา ๔๘ วรรคสาม
ความเห็นเบื้องตน
ฝายเลขานุการ (ถามี)
ของรายงานฯ ตามหลั ก เกณฑ ๒. สํารวจพื้นที่โครงการ (ตามที่ และวรรคสี่
(๓๐ วัน นับจากวันที่ สผ. รับ ๒. ประสานฝ า ยเลขานุ ก ารเพื่ อ วิ ธี ก า ร ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ คชก.มอบหมาย)
รายงาน)
สํารวจพื้นที่โครงการ/เตรียมขอ มูล แนวทางฯ ที่ กําหนดไวในประกาศ ๓. รอความเห็นเบื้องตนจาก สผ.
เสนอ คชก.
ทส. (๑๕ วัน)

๑. รอบที่ ๑ (๗๕ วัน)
ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)

๑๓

๑.๑ กรณี ร ายงานฯ ไม ถู ก ต อ ง
ครบถวน สผ. จะทําหนังสือแจง
๑) เจ า ของโครงการ และ
ผู จั ด ทํ า รายงานฯ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แกไขรายงานฯ
๒) หน ว ยงานอนุ ญ าต เพื่ อ
ทราบและรอการอนุญาต
๓) จังหวัด เพื่อทราบ
๑ . ๒ ก ร ณี ร า ย ง า น ฯ ถู ก ต อ ง
ครบถวน สผ.จะดําเนินการขอ ๒.
ตอไป
๒. จั ด ทํ า ความเห็ น เบื้ อ งต น แจ ง
จังหวัด (๑๕ วัน)
การพิจ ารณารายงานฯ ของ ประสานฝายเลขานุก ารเพื่อ ใหก าร ๑. สนับสนุน/ใหคําปรึกษาการทํา
คชก.
สนับสนุนในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อ หนาที่ฝายเลขานุการของจังหวัด
(๔๕ วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด รั บ ประกอบการนําเสนอ คชก.
๒. รอผลการพิ จ ารณารายงานฯ
ความเห็นเบื้องตนจาก สผ.)
ของ คชก. จากจังหวัด

หมายเหตุ

๑. ดํา เนิ นการจัดประชุม คชก. มาตรา ๔๙ วรรคแรก
ภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ไดรับ
ความเห็นเบื้องตนจาก สผ.
๒. จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม /

๑. รอบที่ ๑ (๗๕ วัน)
ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.

รอผลการพิจารณาจากจังหวัด
๑. กร ณี คชก. มี ม ติ ใ ห ค วา ม
เห็นชอบรายงานฯ
- ส ผ . ทํ า ห นั ง สื อ แ จ ง ผ ล
เห็นชอบรายงานฯ ไปยัง
๑) หนวยงานอนุญาต
๒) เจาของโครงการและผูจัดทํา
รายงานฯ
๓) จังหวัด (สผ.รับทราบ)
๒. กรณี คชก. มี ม ติ ไ ม ใ ห ค วาม
เห็นชอบรายงานฯ
- สผ. รับทราบ

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
รับรองมติ คชก. และแจงผลการ
พิจ ารณารายงานฯ ตามขั้นตอน
ถัดไป
แจงผลการพิจารณารายงานฯ
มาตรา ๔๙ วรรคสอง
๑. กรณี คชก. มี ม ติ ใ ห ค วาม และวรรคสาม
เห็ นชอบรายงานฯ ให แจ ง สผ.
เพื่ อ ทํ า หนั ง สื อ แจ ง ผลเห็ นชอบ
รายงานฯ ไปยั ง หน ว ยงานซึ่ ง มี
อํ า นาจอนุ ญ าตตามกฎหมาย
พรอมรายงานการประชุม ที่ผาน
การรั บ รองมติ แ ล ว และสรุ ป
มาต รกา รป อ งกั น และ แก ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โครงการ
ตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ที่
ผู มี อํ า นาจของโครงการ และ

๑๔

กา รแ จ ง ผล ก าร พิ จ าร ณา เมื่อไดรับผลการพิจารณารายงานฯ
รายงานฯ ตามมติ คชก.
๑. กรณี ร ายงานฯ ได รั บ ความ
เห็ น ชอบ ให จั ด ทํ า รายงานฉบั บ
สมบูรณ พรอม CD-Rom สงให สผ.
ภายใน ๑ เดื อ น ทั้ ง นี้ โดยให
ประสานฝ า ยเลขานุ ก าร คชก .
(ทสจ./สํ า นั ก สิ่ ง แวดล อ ม กทม.)
ตรวจสอบรายงานฉบั บ สมบูร ณใ ห
ถูกตองครบถวนกอนเสนอ สผ.
๒. กรณี ร ายงานฯ ไม ไ ด รั บ ความ
เห็ น ชอบ ให จั ด ทํ า รายงานชี้ แ จง
เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ตามมติ คชก.
และเสนอรายงานฯ ตามขั้นตอนใน
รอบที่ ๒ (๓๐ วัน)

หมายเหตุ

๑. รอบที่ ๑ (๗๕ วัน)
ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.

หมายเหตุ

๑๕

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
ผู ชํ า น า ญ ก า ร ขอ ง นิ ติ บุ คคล
ผู จั ด ทํ า รายงานฯ ได ล งนาม
รับรองแลว จํานวน ๗ ชุด
๒ . ก ร ณี ค ช ก . มี ม ติ ไ ม ใ ห
ความเห็นชอบรายงานฯ ใหแจง
๑) สผ. เพื่ อ ทราบ พร อ ม
รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการ
รับรองมติแลว
๒) เจ า ของโครงการ และ
ผูจัด ทํารายงานฯ เพื่อ ปรับ ปรุ ง
แกไขรายงานฯ

๒. รอบที่ ๒ (๓๐ วัน)
ขั้นตอน

การเสนอรายงานฯ
( นั บ วั น ที่ ท ส จ . / สํ า นั ก
สิ่งแวดลอม กทม.รับรายงานฯ
เปนวันที่ ๑)

การดําเนินงานของผูทเี่ กี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.
รับรายงานฯ

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
รับรายงานฯ
มาตรา ๔๙ วรรคสี่

๑๖

๑. ส ง รายงานฯ ให ทสจ./สํ า นั ก
สิ่งแวดลอม กทม. (ฝายเลขานุการฯ)
จํา นวน ๒๐ เล ม หรื อ ให เ พี ย งพอ
ตามจํานวนองคประกอบของ คชก.
จังหวัดนั้นๆ
๒. ส ง รายงานฯ ให สผ. ๑ เล ม
พร อ มสํ า เนาหนั ง สื อ ส ง รายงานฯ
ตามขอ ๑. (แจง สผ. เพื่อทราบ)
การพิจ ารณารายงานฯ ของ ประสานฝายเลขานุก ารเพื่อ ใหก าร
คชก. (๓๐ วั น นั บ จากวั น ที่ สนับสนุนในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อ
ไดรับรายงานฯ)
ประกอบการนําเสนอ คชก.

หมายเหตุ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ

๑. สนับสนุน/ใหคําปรึกษาการทํา
หนาที่ฝายเลขานุการของจังหวัด
๒. รอผลการพิ จ ารณารายงานฯ
ของ คชก.

๑. ดํา เนิ นการจัดประชุม คชก. มาตรา ๔๙ วรรคสี่
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ไดรับ
รายงานฯ
๒. จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม /
รับรองมติ คชก. และแจงผลการ
พิจ ารณารายงานฯ ตามขั้นตอน
ถัดไป

๒. รอบที่ ๒ (๓๐ วัน)
ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูทเี่ กี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.
รอผลการพิจารณาจากจังหวัด
๑. กร ณี คชก. มี ม ติ ใ ห ค วา ม
เห็นชอบรายงานฯ
- สผ. ทําหนังสือแจงผลเห็นชอบ
รายงานฯ ไปยัง
๑) หนวยงานอนุญาต
๒) เจาของโครงการและผูจัดทํา
รายงานฯ
๓) จังหวัด (สผ.รับทราบ)
๒. กรณี คชก. มีมติไมใหความเห็น
ชอบรายงานฯ
- สผ. รับทราบ

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
แจงผลการพิจารณารายงานฯ
มาตรา ๔๙ วรรคสอง
๑. กรณี คชก. มี ม ติ ใ ห ค วาม และวรรคสาม
เห็ นชอบรายงานฯ ให แจ ง สผ.
เพื่ อ ทํ า หนั ง สื อ แจ ง ผลเห็ นชอบ
รายงานฯ ไปยั ง หน ว ยงานซึ่ ง มี
อํ า นาจอนุ ญ าตตามกฎหมาย
พรอมรายงานการประชุม ที่ผาน
การรั บ รองมติ แ ล ว และสรุ ป
มาต รกา รป อ งกั น และ แก ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โครงการ
ตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดที่
ผู มี อํ า นาจของโครงการ และ
ผู ชํ า น า ญ ก า ร ขอ ง นิ ติ บุ คคล
ผู จั ด ทํ า รายงานฯ ได ล งนาม
รับรองแลว จํานวน ๗ ชุด

๑๗

กา ร แ จ งผล ก า ร พิ จ า ร ณา เมื่อไดรับผลการพิจารณารายงานฯ
รายงานฯ ตามมติ คชก.
๑. กรณี ร ายงานฯ ได รั บ ความ
เห็ น ชอบ ให จั ด ทํ า รายงานฉบั บ
สมบูรณ พรอม CD-Rom สงให สผ.
ภายใน ๑ เดื อ น ทั้ ง นี้ โดยให
ประสานฝ า ยเลขานุ ก าร คชก .
(ทสจ./สํ า นั ก สิ่ ง แวดล อ ม กทม.)
ตรวจสอบรายงานฉบั บ สมบูร ณใ ห
ถูกตองครบถวนกอนเสนอ สผ.
๒. กรณี ร ายงานฯ ไม ไ ด รั บ ความ
เห็ น ชอบ จะถื อว า เ ป น ก ารจ บ
กระบวนการพิจารณารายงานฯ
- กรณี ไม เ ห็ นด ว ยกั บ ความเห็ น
คชก. ที่ไมให ความเห็นชอบ มีสิท ธิ
นําคดีไปสูศาลปกครองภายใน ๙๐
วัน
- กรณี เ ห็ น ด ว ยกั บ ความเห็ น

หมายเหตุ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ

๒. รอบที่ ๒ (๓๐ วัน)
ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูทเี่ กี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.

๑๘

คชก. ที่ไมใหความเห็นชอบ สามารถ
เสนอมาตรการป อ งกั น และแก ไ ข
ผลกระทบที่ ทํ า การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
หรื อ จั ด ทํ า ใหม ทั้ ง ฉบั บ โดยเสนอ
กลับเขาสูกระบวนการพิจารณาใหม
ตามมาตรา ๔๘ และ ๔๙ (กลับเขาสู
รอบที่ ๑ และ ๒ ใหม)

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
๒ . ก ร ณี ค ช ก . มี ม ติ ไ ม ใ ห
ความเห็นชอบรายงานฯ ใหแจง
๑) สผ. เพื่ อ ทราบ พร อ ม
รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการ
รับรองมติแลว
๒) เจ า ของโครงการ และ
ผูจัดทํารายงานฯ เพื่อทราบ และ
ถื อ ว า เป น การจบกระบวนการ
พิจารณารายงานฯ

หมายเหตุ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ

๑๙

ตารางที่ ๒ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ระดับจังหวัด
กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอน
การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.
จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
การเสนอรายงานฯ
๑. ส ง รายงานฯ ให ทสจ./สํ า นั ก รับรายงานฯ
รับรายงานฯ
สิ่งแวดลอม กทม. (ฝายเลขานุการฯ)
จํานวน ๒๐ เลม หรือใหเพียงพอตาม
จํ า นวนองค ป ระกอบของ คชก .
จังหวัดนั้นๆ
๒. ส ง รายงานฯ ให สผ. ๑ เล ม
พร อ มสํ า เนาหนั ง สื อ ส ง รายงานฯ
ตามขอ ๑.
การตรวจสอบความถู ก ต อ ง ๑ . ร อ ผ ล ต ร วจ ส อ บ ร า ย ง า น ฯ ๑. ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ๑. พิจารณารายงานฯ
พรบ.ส ง เสริ ม แล ะ
ครบถวนเบื้องตน
เบื้อ งต น จาก สผ. /ฝายเลขานุก าร ของรายงานฯ ตามหลั ก เกณฑ ๒. สํารวจพื้นที่โครงการ (ตามที่ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ
(ถามี)
วิ ธี ก า ร ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ คชก.มอบหมาย)
สิ่ง แวดล อ มแหง ชาติ
๒. ประสานฝ า ยเลขานุ ก ารเพื่ อ แนวทางฯ ที่กําหนดไวในประกาศ ๓. รอผลตรวจสอบรายงานฯ พ. ศ. ๒๕ ๓๕ ไม ไ ด
สํารวจพื้นที่โครงการ/เตรียมขอ มูล ทส.
เบื้องตนจาก สผ.
กําหนดระยะเวลาการ
เสนอ คชก.
๑.๑ กรณี ร ายงานฯ ไม ถู ก ต อ ง
พิ จ ารณารายงานฯ
ครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่
แต สผ. มี แ นวทาง
กําหนด สผ. จะทําหนังสือแจง
ปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บ

ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.

การพิจารณารายงาน
โครงการเอกชน คื อ
ตรวจสอบรายงานฯ
เบื้องตน ๑๕ วัน และ
แ จ ง ผ ล ต ร วจ ส อ บ
รายงานฯ เบื้องตนให
จังหวัด ๑๕ วัน (รวม
๓๐ วัน)
๑. ดําเนินการจัดประชุม คชก.
๒. จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม /
รับรองมติ คชก. และแจงผลการ
พิจ ารณารายงานฯ ตามขั้นตอน
ถัดไป

พรบ.ส ง เสริ ม แล ะ
รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ
สิ่ง แวดล อ มแหง ชาติ
พ. ศ. ๒๕ ๓๕ ไม ไ ด
กําหนดระยะเวลาการ
พิ จ ารณารายงานฯ
แต สผ. มี แ นวทาง
ปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บ
การพิจารณารายงาน

๒๐

๑) เจ า ของโครงการ และ
ผู จั ด ทํ า รายงานฯ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แกไขรายงานฯ
๒) จังหวัด เพื่อทราบ
๑ . ๒ ก ร ณี ร า ย ง า น ฯ ถู ก ต อ ง
ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กํ า หนด สผ.จะทํ า หนั ง สื อ แจ ง
จังหวัดใหนํารายงานฯ เสนอ คชก.
ตอไป
การพิจ ารณารายงานฯ ของ ประสานฝายเลขานุก ารเพื่อ ใหก าร ๑. สนับสนุน/ใหคําปรึกษาการทํา
คชก.
สนับสนุนในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อ หนาที่ฝายเลขานุการ
ประกอบการนําเสนอ คชก.
๒. รอผลการพิ จ ารณารายงานฯ
ของ คชก. จากจังหวัด

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)

หมายเหตุ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)

หมายเหตุ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ
โครงการเอกชน คื อ
นํารายงานฯ เสนอตอ
คชก. ภายใน ๔๕ วัน
นับ จากวันที่ไดรับ ผล
ตรวจสอบรายงานฯ
จาก สผ.

ทั้ ง กรณี คชก. มี ม ติ ใ ห ป รั บ ปรุ ง
แกไขรายงานฯ และกรณี คชก. มี
มติใหนํารายงานฯ เสนอตอ กก.วล.
ตอไป
- สผ. รับทราบ

แจงผลการพิจารณารายงานฯ
๑. กรณี คชก. มีมติใหนํารายงาน
เสนอตอ กก.วล. ตอ ไป ใหทํ า
หนังสือแจง
๑) สผ. เพื่ อ ทราบ พร อ ม
รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการ
รับรองมติแลว
๒) เจ า ของโครงการ และ
ผู จั ด ทํ า รายงานฯ เพื่ อ จั ด ส ง
รายงานฯ ใหจังหวัดใชประกอบ
การเสนอเรื่ อ งต อ กก.วล. ตาม
ขั้นตอนตอไป

๒๑

กา รแ จ ง ผล ก าร พิ จ าร ณา เมื่อไดรับผลการพิจารณารายงานฯ
รายงานฯ ตามมติ คชก.
๑. กรณี คชก. มีม ติใหนํารายงานฯ
เสนอต อ กก.วล. ต อ ไป ให จั ด ทํ า
ร า ย ง า น ส ง ใ ห จั ง ห วั ด เ พื่ อ ใ ช
ประกอบการนําเสนอเรื่องตอ กก.วล.
ตามขั้นตอนตอไป
๒. กรณี คชก. มีมติใหปรับปรุงแกไข
รายงานฯ ให จั ด ทํ า รายงานชี้ แ จง
เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ตามมติ คชก.
และเสนอรายงานฯ ใหจัง หวัดเพื่ อ
นําเสนอ คชก. ตอไป

ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.

๒๒

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
๒. กรณี คชก. มีม ติ ใหป รับ ปรุง
แกไขรายงานฯ ใหแจง
๑) สผ. เพื่ อ ทราบ พร อ ม
รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการ
รับรองมติแลว
๒) เจ า ของโครงการ และ
ผูจัด ทํารายงานฯ เพื่อ ปรับ ปรุ ง
แกไขรายงานฯ
การเสนอรายงาน ตอ กก.วล. ประสานฝายเลขานุก ารเพื่อ ใหก าร สนั บ สนุ น /ให คํ า ปรึ ก ษาในการ ๑. จั ด ทํ า วาระการประชุ ม เพื่ อ
สนับสนุนในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อ จัดทําเรื่องเสนอตอ กก.วล.
เสนอรายงานฯ ตอ กก.วล. ตาม
ประกอบการนําเสนอ กก.วล.
รูปแบบที่กําหนด
๒. ทําหนังสือ แจง สผ. ในฐานะ
ฝ า ยเลขานุ ก าร กก.วล. เพื่ อ
พิ จ ารณาเสนอ กก.วล. ตาม
ขั้นตอนตอไป
๓. เข าร วมการประชุม กก.วล.
ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่
กําหนด

หมายเหตุ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ศึ ก ษาขั้ น ตอนและ
รูปแบบการเสนอเรือ่ ง
ต อ ก ก . ว ล . ไ ด ที่
เว็บไซด สผ.

ขั้นตอน

การดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
เจาของโครงการ/ผูจัดทํารายงานฯ
สผ.

จังหวัด
(ทสจ./สํานักสิ่งแวดลอม กทม.)
กา รแ จ ง ผล ก าร พิ จ าร ณา รอผลการพิจารณาของ กก.วล. จาก สผ. (ฝายเลขานุการ กก.วล.) แจง ดํ า เนิ น การตามมติ กก.วล. ใน
รายงานของ กก.วล.
สผ. (ฝายเลขานุการ กก.วล.)
ม ติ ก ก . ว ล . ใ ห ห น ว ย ง า น ที่ สวนที่เกี่ยวของ
เกี่ยวขอ ง เพื่อ ดํ า เนินการตามมติ
แ ล ะ เ ส น อ ม ติ ต อ ค ร ม . เ พื่ อ
พิจารณา

หมายเหตุ/
กฎหมายที่เกี่ยวของ

๒๓

-๒๔การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ
๒๕๕๔ ไดมีมติในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือที่เปนโครงการของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจรวมกับเอกชน และโครงการเอกชน ภายหลังที่
ไดรับอนุมัติ หรืออนุญ าตจากเจาหนาที่ตามกฎหมายที่เ กี่ยวของแลว และมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ไดเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ ไดใหความเห็นชอบไปแลว ใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตใหดําเนินโครงการตามกฎหมายเปนผูพิจารณา หากเห็นวา การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดังกลาว ไมกระทบตอสาระสําคัญของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเปนมาตรการที่เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไว
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานการพิจารณาใหความเห็นจากคณะกรรมการผูช าํ นาญการฯ
แลว ใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาต รับจดแจงการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการปรับปรุงแกไข
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่รับ
จดแจงไว ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อทราบ ทั้งนี้ หากหนวยงานที่
มีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตมีความเห็นวา การปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ
อาจกระทบตอสาระสําคัญในการใหความเห็นชอบของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ หนวยงานที่อนุมัติหรือ
อนุญ าต จะตองจัดสง รายงานการปรับ ปรุ ง แกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกัน และแกไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ในดานนั้น ใหความเห็นชอบ
ประกอบกอนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกลาว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด หรือปรับปรุงแกไขมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่ง แวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ใหความเห็นประกอบแลว หนวยงานที่มี
อํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตแลวแตกรณี ใหแจงผลการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบดวย และใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประสานคณะกรรมการผูชํานาญการฯ แตละชุด เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในเรื่องดังกลาวตอไป

-๒๕ดังนั้น เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติขางตน ในกรณีที่
โครงการมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอม ตามที่เสนอไวในรายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่ง แวดลอม ที่ไดรับ ความเห็นชอบไวแลว ใหโครงการแจง ใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการดังนี้
๑) หากหน ว ยงานผู อ นุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตเห็ น ว า การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว เกิ ด ผลดี ต อ
สิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
ความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผู อนุมัติหรืออนุญ าตรับจดแจงใหเ ปนไปตามหลัก เกณฑ และเงื่อนไขที่
กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนที่รับจดแจงไว แจง
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อทราบ
๒) หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุ ญ าต เห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจกระทบตอ
สาระสําคัญในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติ
หรืออนุญาต จัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(คชก.) ชุดที่เกี่ยวของ ใหความเห็นชอบประกอบกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการไดรับอนุมัติ
หรืออนุญาตใหมีก ารเปลี่ยนแปลง ใหหนวยงานผูอนุมัติห รืออนุญาตแจงผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ

บทที่ ๔
แนวทางการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ กําหนดใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต นํา
มาตรการตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
หรือตออายุใบอนุญาตโดยใหถือวาเปนเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย ดังนั้น มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่จะกําหนดไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงเปนเนื้อหาสวนที่มีความสําคัญมาก และเจาของโครงการจะตอง
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด
จากการดํ าเนิ น การพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชนที่ผานมา ไดกําหนดมาตรการตางๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการ และเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ สามารถติดตามตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการพัฒนาโครงการมี
การปองกัน มิให เ กิดผลกระทบสิ่ ง แวดล อมหรือ เกิด ผลกระทบน อยที่สุด ซึ่ง สํานั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมได ร วบรวมมาตรการต างๆ เพื่อ เปน แนวทางในการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน ระดับจังหวัด อยางไรก็ตาม การกําหนดมาตรการตางๆ จําเปนตองพิจารณารายละเอียดเปน
การเฉพาะสําหรับแตละโครงการ เพื่อใหไดมาตรการที่มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ จะตองพิจารณาตามหลักวิชาการตอไป
๑. มาตรการที่โครงการจะตองดําเนินการในขั้นกอนดําเนินการกอสราง
๑.๑ ตรวจสอบการดําเนินโครงการหรือกิจการใหมีความสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการผังเมือง
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นใดที่กําหนดบังคับใชเปนการเฉพาะในพื้นที่ตั้งของโครงการ
๑.๒ พิจารณาออกแบบและวางผังโครงการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมบริเวณพื้นทีต่ งั้ โครงการและ
สภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่โครงการ และไมกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชนบริเวณใกลเคียง รวมทัง้ พิจารณาการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน และทรัพยากร ลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
และความรอน รวมทั้งเลือกใชวัสดุหรือผลิตภัณฑในโครงการหรือกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๑.๓ พิจารณาออกแบบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการหรือกิจการ ดังนี้
๑) อาคารอยูอาศัยรวม โรงแรมและโรงพยาบาล
- ตองจัดให มีพื้นที่สีเ ขียวเพื่อ การสง เสริม และรัก ษาคุณภาพสิ่ง แวดล อม โดยมี
สัดสวนของพื้นที่สีเขียวตอผูอยูอาศัยภายในโครงการ ไมนอยกวา ๑ ตารางเมตร ตอ ๑ คน และตองจัดใหมี

-๒๗พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของพื้นที่สีเขียวที่ตองจัดใหมีตามเกณฑ ทั้งนี้ ตองเปนไมยืน
ตนไมนอยกวารอยละ๕๐ ของพื้นที่สีเขียวชั้นลางที่ตองจัดใหมีตามเกณฑ พรอมทั้งแสดงรายการคํานวณและ
แผนผังภูมิสถาปตยของโครงการที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่สีเขียวใหชัดเจน โดยมีภูมิสถาปนิกลงนามรับรอง
อนึ่ง หากจัดพื้นที่สีเขียวบนอาคารจะตองเปนพื้นที่สีเขียวที่ผูพักอาศัยทุกคนสามารถเขาไปใชประโยชนได
- ต อ งจั ด ให มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วยั่ ง ยื น ใน “ที่ ว า ง” ที่ โ ครงการต อ งจั ด ให มี ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยกําหนดใหมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน อยางนอยรอยละ ๕๐ ของที่วาง
ที่ตองจัดใหมีตามเกณฑกําหนดดังกลาว (ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชน
เมืองอยางยั่งยืน ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
๒) อาคารที่ใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง และอาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทํา
การของเอกชน
- ต อ งจั ด ให มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วยั่ ง ยื น ใน “ที่ ว า ง” ที่ โ ครงการต อ งจั ด ให มี ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยกําหนดใหมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน อยางนอยรอยละ ๕๐ ของที่วาง
ที่ตองจัดใหมีตามเกณฑกําหนดดังกลาว (ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชน
เมืองอยางยั่งยืน ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
๓) โครงการจัดสรรที่ดิน
- ตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวในลักษณะเปนสวนสาธารณะ ที่มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
รอยละ๕ ของพื้นที่จําหนาย และตองเปนพื้นที่ปลูกไมยืนตนไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของพื้นที่สีเขียวดังกลาว
๑.๔ กรณีที่มีคลองหรือลํารางสาธารณะอยูในหรือผานพื้นที่โครงการหรือกิจการจะตองจัดใหมีพื้นที่
วางตลอดแนวริม คลอง หรือลํารางสาธารณะ โดยมีร ะยะถอยร นตามแนวขนานริม ฝง คลองหรือ ลําราง
สาธารณประโยชนไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด และในการจัดทํารั้วหรือพื้นที่สีเขียวตามริมฝ งคลองหรือลํา
รางสาธารณประโยชนตองใหมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดลอมเดิม ทั้งนี้ใหทําการปลูกไมยืนตน ไมพุม และ
พืชคลุมดินบริเวณริมคลองหรือลํารางสาธารณะดังกลาวเพื่อเปนพื้นที่เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
๑.๕ จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะในการใหบริการโครงการหรือ
กิจการ เชน น้ําใช การจัดการขยะมูลฝอย แหลงรองรับน้ําทิ้งจากโครงการหรือกิจการ การสูบสิ่งปฏิกูลและ
ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย การบําบัดน้ําเสีย การปองกันอัคคีภัย ที่จ อดรถ เปนตน ใหเพียงพอตาม
หลักเกณฑการประเมินของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-๒๘๒. มาตรการระหวางการกอสราง
๒.๑ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและการชะลาง
พังทลายของดิน
(๑) ในการกอสรางที่มีการเปดหนาดิน หรือในการปรับหนาดิน จะตองมีมาตรการปองกันการ
ชะลางหนาดินโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และกรณีจัดใหมีแหลงรองรับดินที่เ กิดจากการดําเนินการกอสราง
จะตองมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนเสนทางขนสงดิน
จากแหลงกอสรางจนถึงแหลงรองรับดิน
(๒) ในกรณีที่มีก ารรวงหลนของเศษหินและดิน จากการดําเนินโครงการ ใหเ ก็บ กวาดให
สะอาดเรียบรอย
(๓) จัดทํารั้วทึบลอมรอบบริเวณพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสราง โดยใชรั้วทึบที่มีความสูงอยาง
นอย ๖ เมตร เพื่อปองกันปญหามลทัศนจากการกอสราง
(๔) การดําเนินการกอสรางฐานรากอาคาร หรือโครงสรางชั้นใตดินของโครงการหรือกิจการ
ตองมีม าตรการปองกันการพัง ทลายของดินตอพื้นที่ ขางเคียงอยางมีป ระสิท ธิภาพ และสามารถปองกั น
ผลกระทบดานการสั่นสะเทือนและความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นตออาคารขางเคียงจากการดําเนินการ
ดัง กลา ว และในกรณี ที่ก อใหเ กิ ดความเสี ยหายต ออาคารหรือ พื้น ที่ ใกลเ คียงโครงการ จะต องหยุด การ
ดําเนินการทันทีจนกวาจะมีการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับจาก
อาคารหรือพื้นที่ใกลเคียงโครงการดังกลาว
๒.๒ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๑) กําหนดชวงเวลาในการขนสงอุปกรณกอสราง ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ
จํากัดความเร็วของรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางใหมีความเร็วไมเกิน ๓๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง และหาม
การขนสงวัสดุกอสรางและกิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังในเวลากลางคืน
(๒) ในการบรรทุกวัสดุกอสราง ใหมีวัสดุปดคลุมทายรถใหมิดชิด เพื่อปองกันการปลิวฟุง หรือ
รวงหลนของวัสดุ และการขนยายวัสดุที่มีฝุน ตองฉีดพรมดวยน้ําทันทีกอนการขนยาย
(๓) จัดใหมีอุปกรณและสถานที่ภายในโครงการบริเวณใกลกับทางเขา-ออกสูถนนสาธารณะ
สําหรับลางทําความสะอาดลอและตัวรถขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางกอนออกจากโครงการ
(๔) การกองวัสดุที่มีฝุน ตองปดหรือคลุมหรือเก็บในที่ที่ปดลอมทั้งดานบนและดานขางอีก ๓
ดาน หรือฉีดพรมดวยน้ําเพื่อใหผิวเปยกอยูเสมอ
(๕) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสราง และกองวัสดุที่มีฝุน เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
อยางนอยวันละ ๒ ครั้ง
(๖) จัดใหมีปลองชั่วคราวสําหรับทิ้งเศษวัสดุหรือวิธีการอื่นเพื่อปองกันฝุนละอองที่เกิดจาก
การการกอสรางและการทิ้งเศษวัสดุตางๆ

-๒๙(๗) จัดใหมีวัสดุปดคลุมรอบตัวอาคาร โดยมีความสูงเทากับความสูงของอาคารขณะกอสราง
ตลอดแนวอาคารและตองรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดการกอสรางเพื่อปองกันฝุนละอองและเศษวัสดุกอสราง
รวงหลนและลดความดังของเสียง
(๘) การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุน โดยใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนต ตองฉีดน้ําหรือ
สารเคมีบนผิวอยางตอเนื่อง เวนแตไดมีการติดตั้งอุปกรณที่แยกฝุนหรือกรองฝุนไวแลว
(๙) ผงซีเมนตหรือเคมีภัณฑที่ใชในการกอสรางตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดโดยผงซีเมนตที่
มีปริมาณมากกวา ๒๐ ถุง ตองคลุมดวยผาคลุมหรือเก็บในที่ปดลอม
(๑๐) เลือกใชเครื่องจัก ร เครื่องยนต ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดที่มีเสียงเบาและวางผัง
เครื่องยนตที่มีเสียงดังใหหางไกลจากอาคารที่พักอาศัยที่อยูใกลเคียง
(๑๑) กําหนดชวงเวลาในการกอสรางในชวงวันจันทร -วันเสาร เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดย
หยุดกอสรางในวันอาทิตย และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ในกรณีที่มีความจําเปนตองทํางานตอเนื่องหลังเวลา
๑๗.๐๐ น. ใหทําไดไมเกินเวลา ๒๒.๐๐ น. (เปนครั้งคราว) เชน การเทปูน เปนตน และจะตองแจงใหผูอยู
อาศัยติดพื้นที่โครงการรับทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน และหลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องจักรหรืออุปกรณที่
เปนแหลงกําเนิดเสียงในระดับสูงพรอมกัน
(๑๒) กําหนดใหคนงานกอสรางที่จะตองปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑมาตรฐาน
สวมใสอุป กรณปองกันภัยสวนบุคคล และจัดใหมีก ารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ป ฏิบัติงานบริเ วณที่มี
แหลงกําเนิดเสียงดังเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเปนเวลานานติดตอกัน
(๑๓) ในกรณีโครงการหรือกิจการตั้งอยูในบริเวณที่พื้นที่ขางเคียงโดยรอบมีอาคารบานพัก
อาศัย ใหโครงการใชเข็มเจาะ (Bore Pile) และในขั้นตอนการเจาะเสาเข็มจะตองดําเนินการเฉพาะในเวลา
กลางวัน (๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)
(๑๔) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อ
ลดการเกิดเขมา ควันดํา เสียงดังและเหตุเดือดรอนรําคาญ
(๑๕) การผสมคอนกรีต การไสไม การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดมลพิษตองจัดทําในพื้นที่ที่ได
คลุมดวยผาคลุมหรือในหองที่มีหลังคาและผนังปดดานขางอีก ๓ ดาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
(๑๖) ใหโครงการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนที่มี
การบังคับใชในปจจุบันอยางเครงครัด
๒.๓ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคุณภาพน้ํา
(๑) จัดใหมีระบบระบายน้ํา โดยจัดทํารางระบายน้ํา (Gutter) และบอตกตะกอนดินขนาด
เพียงพอที่จะรองรับน้ําฝนในพื้นที่กอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ และดูแลบํารุงรักษา และขุดลอก
ตะกอนดินใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และกรณีระบายน้ําทิ้งลงแหลงน้ํา
สาธารณะ ตองไมสงผลกระทบตอแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น

-๓๐(๒) จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีจํานวนหองสวมอยางนอย ๑ หอง ตอ คนงาน ๒๐ คน
(๓) จัดพื้นที่สําหรับการชําระลางใหแกคนงานโดยเฉพาะ โดยมิใหมีน้ําเสียทวมขังในบริเวณ
ดังกลาวและมีการจัดการน้ําเสียอยางถูกสุขลักษณะ
(๔) จัดใหมีการบําบัดของเสียจากหองสวม และน้ําใชในพื้นที่กอสราง ดังนี้
กรณีที่ ๑ ที่ตั้งของหองสวมของคนงานอยูใกลแหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ําผิวดินสาธารณะใน
ระยะที่นอยกวา ๓๐ เมตร ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศ เพื่อปองกันการ
ปนเปอนตอดิน คุณภาพน้ําใตดิน คุณภาพน้ําผิวดิน หรือคุณภาพของบอน้ําตื้นในบริเวณใกลเคียง
กรณีที่ ๒ ที่ตั้งของหองสวมอยูหางจากแหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ําผิวดินสาธารณะมากกวา
๓๐ เมตร อาจจัดใหเปนบอเกรอะ-บอซึมได ทั้งนี้เมื่อการกอสรางโครงการแลวเสร็ จ ตองดําเนินการจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
๒.๔ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบจากขยะมูลฝอย
(๑) เศษวัสดุกอสรางตองแยกเก็บ และรวบรวมไวเปนสัดสวนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดใหมี
ระบบการคัดแยกและนํากลับมาใชประโยชนไดอีก
(๒) จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจํานวนเพียงพอเพื่อรองรับ
ขยะมูลฝอยที่จากคนงานและควบคุมใหคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
(๓) นําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไวไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ
(๔) หลัง การกอสรางแลวเสร็จ ตองจัดการเก็บ ขนเศษวัสดุกอสรางออกจากบริเวณพื้นที่
โครงการไปกําจัดใหเรียบรอย
๒.๕ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคมนาคมขนสง
(๑) รถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสรางจะตองไมบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ราชการกําหนด
(๒) ไมขนสงวัสดุกอสรางในชั่วโมงเรงดวน เพื่อปองกันผลกระทบดานการจราจร
(๓) จัดระบบการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเขา-ออกโครงการใหมีความสะดวก
และปลอดภัย โดยติดตั้งปายสัญญาณหรือจัดใหมีพนักงานอํานวยความสะดวก
(๔) ตรวจสอบเสนทางจราจรบริเวณโครงการและบริเวณใกลเคียง หากพบวาชํารุด เสียหาย
จากการดําเนินโครงการ ใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการซอมแซม
๒.๖ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม
(๑) วางกฎเกณฑและขอปฏิบัติแกคนงานเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย พรอมทั้งกํากับ
ดูแลความประพฤติของคนงาน
(๒) พิจารณาคัดเลือกคนงานในทองถิ่นมาทํางานเปนลําดับแรก
(๓) มีมาตรการกํากับดูแลมิใหคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ

-๓๑(๔) ใหนําขอคิดเห็นจากการสํารวจทัศนคติมากําหนดเปนมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และหากมีการรองเรียนขณะดําเนินการกอสรางจะตองดําเนินการแกไขโดยทันที
๒.๗ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการสาธารณสุข
(๑) จัดเตรียมและกํากับดูแลดานการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมของคนงานใหอยูใน
สภาพที่ดี เชน การจัดหาน้ําสะอาดใหแกคนงานกอสรางสําหรับ อุ ป โภคบริโ ภค จัดหาถังรองรับขยะที่ถูก
สุขลักษณะ เปนตน
(๒) กําหนดใหมีหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการ
ทํางาน และจัดใหมีรถฉุกเฉินที่พรอมใหบริการนําสงโรงพยาบาลไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๓) กําหนดใหมีระบบขอมูลดานสุขภาพของคนงานเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ
๒.๘ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานชีวอนามัยและความปลอดภัย
(๑) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการกอสรางรวมทั้งจัดให
มีที่พักคนงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด
(๒) ติดปายสัญลักษณ ปายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เชน “เขตกอสราง” “หาม
เขากอนไดรับอนุญาต” “หามสูบบุหรี่” “ระวังไฟฟาดูด” เปนตน โดยขนาดของปายเตือนตองสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน
๒.๙ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ
(๑) กํ า กั บ ดู แ ลการกอ สร า งโครงการให เ ป น ไปตามรู ป แบบลั ก ษณะอาคาร และแบบ
ภูมิสถาปตยที่ออกแบบไว
(๒) ดูแลและจัดระเบียบบริเ วณพื้นที่กอสรางและจัดการเศษวัสดุจากการกอสรางใหเปน
ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ
๒.๑๐ อื่นๆ
(๑) จัดประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการและจัดใหมีการ
ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
(๒) จัดใหมีกลองรับเรื่องรองเรียนจากผูพัก อาศัยใกลเคียงกับ พื้นที่โครงการเพื่อรับทราบ
ปญหา
(๓) นํามาตรการระยะกอสรางประกอบเปนเงื่อนไขสัญญาการกอสรางใหผูรั บเหมานําไป
ปฏิบัติอยางเครงครัด
(๔) จัดเจาหนาที่สําหรับประสานงานกับกลุม พื้นที่ออนไหวเพื่อติดตามผลกระทบและหา
แนวทางปองกันและแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม รวมทั้ง จัดใหมีปายประชาสัมพันธเ กี่ยวกับ การ
ดําเนินการของโครงการ โดยมีชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ พรอมเบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอได ในกรณีมีเรื่องรองเรียนหรือเหตุเดือดรอนรําคาญอันเกิดจากการดําเนินโครงการตอชุมชนใกลเคียง

-๓๒โครงการหรือกิจการ และมีเอกสารระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไวบริเวณที่ตั้งโครงการ
(๕) จัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําไวอยางพอเพียง โดยเฉพาะการสํารองน้ําไวใชในชวงที่น้ํามีปญหา
ขาดแคลนน้ํา
๓. มาตรการระยะดําเนินการ
๓.๑ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอการชะลางพังทลายของดิน
ในกรณีที่บอหนวงน้ํา มีลัก ษณะเปนบอเปด ใหดูแลรัก ษาตนไม และพืชคลุมดินที่ปลูก ไว
บริเวณบอหนวงน้ําใหดีอยูเสมอ
๓.๒ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการใชน้ํา
(๑) จัดใหมีมาตรการรณรงคใหผูพักอาศัยและพนักงานของโครงการใชน้ําอยางประหยัด
(๒) ตรวจสอบและดูแลระบบจายน้ํา ระบบเสนทอประปา กอกน้ําและเครื่องสุขภัณฑตางๆ
ภายในโครงการใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากพบเกิดการชํารุด เสียหาย ใหรีบดําเนินการซอมแซม
(๓) จัดใหมีถังเก็บน้ําสํารอง (สํารองน้ําใชและสํารองน้ําดับเพลิง) อยางเพียงพอ
๓.๓ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการระบายน้ํา
(๑) ตองมีมาตรการชะลอน้ําฝน (การหนวงน้ํา) โดยการควบคุมอัตราการระบายน้ําฝนและ
น้ําทิ้งออกจากโครงการ ไมใหมากกวาอัตราการระบายน้ําของพื้นที่โ ครงการกอนมีโครงการ โดยใหแสดง
รายการคํานวณอัตราการระบายน้ํากอนและหลังมีโครงการ และระบบชะลอน้ําของโครงการ ที่มีวิศวกรลงนาม
รับรองประกอบไวในรายงานดวย
(๒) จัดใหมีการดูแลบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา เชน ตะแกรงดักขยะและทอระบายน้ํา และ
ระบบหนวงน้ํา รวมทั้งเครื่องสูบน้ํา อุปกรณตางๆ ใหมีสภาพดีอยูเสมอ
(๓) กรณีบอหนวงน้ําเปนแบบเปด ตองมีมาตรการดานความปลอดภัยที่เหมาะสม
(๔) จัดใหมีบอดักขยะ หรือตะแกรงดักขยะเพื่อดักขยะกอนปลอยระบายน้ําฝนสวนเกินลงสู
ทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันขยะมูลฝอยไปอุดตันทอระบายน้ําหรือสงผลกระทบ
ตอแหลงน้ําสาธารณะ ทั้งนี้ จะตองดูแลทําความสะอาดใหอยูในสภาพดีเสมอ
๓.๔ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจัดการน้ําเสีย
กรณีที่ไมอยูในเขตใหบริการบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองหรือชุมชน
(๑) จัดใหมีร ะบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ ที่สามารถรองรับ น้ําเสียจากโครงการอยาง
เพียงพอ และตองมีประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไดตามมาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง ตามที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งดูแลใหระบบบําบัดน้ําเสียเปดทํางานอยูตลอดเวลา

-๓๓(๒) กรณีที่โครงการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียและตองระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวลงสู
แหลง น้ําสาธารณะ ใหโ ครงการจัดใหมีบอพัก น้ําทิ้ง ที่ผานการบําบัดแลว และนําน้ําทิ้ง ไปใชป ระโยชนใน
โครงการใหมากที่สุด โดยใหมีมาตรการในการฆาเชื้อโรคดวยวิธีที่เหมาะสมกอนนําน้ําทิ้งไปใชประโยชนใน
โครงการ รวมถึงใหมีมาตรการปองกันการสัมผัสน้ําทิ้งโดยตรงของผูพักอาศัยภายในโครงการ
(๓) น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวใหร ะบายออกสูภายนอกโครงการโดยตรง โดยไมผานบอ
หนวงน้ําของโครงการ ทั้ง นี้ก ารระบายน้ําลงแหลงน้ําสาธารณะ หรือทอระบายน้ําสาธารณะจะตองไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรณีที่อยูในเขตใหบริการบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองหรือชุมชน ใหโครงการนําน้ําเสียเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองหรือชุมชน โดยการดําเนินการดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกีย่ วของ
และตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเจาของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ทั้งสองกรณีขางตน ใหโครงการดําเนินการดังตอไปนี้ดวย
(๑) จัดใหมีบอดักไขมันที่มีประสิทธิภาพกอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการหรือกอน
ปลอยสูทอระบายน้ําสาธารณะเพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง หรือชุมชน รวมทั้งกําจัดกากไขมัน
ออกจากบอดักไขมันอยางสม่ําเสมอ และนําไปกําจัดโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ
(๒) จัดใหมีก ารสูบตะกอนออกจากบอเกรอะของโครงการไปกําจัดอยางสม่ําเสมอตาม
ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น
๓.๕ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจัดการมูลฝอย
(๑) จัดใหมีมาตรการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยแยกตามประเภทอยางเหมาะสม (มูล
ฝอยเปยก/มูลฝอยแหง/มูลฝอยอันตราย/มูลฝอยติดเชื้อ/มูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชนได(รีไซเคิล) เปนตน)
(๒) จัดใหมีที่พักมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันกลิ่นและแมลงรบกวน โดยมี
ขนาดที่สามารถรองรับมูลฝอยของโครงการไดไมนอยกวา ๓ วัน และมีรายละเอียดการจัดเก็บ การขนถาย
และการกําจัดมูลฝอยของโครงการที่ถูกหลักสุขาภิบาล
(๓) จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดรวบรวมมูลฝอยจากสวนตางๆ ของโครงการไปยังที่พัก
มูลฝอยรวม เปนประจําทุกวัน
(๔) ใหมีการทําความสะอาดที่พักมูลฝอยรวม อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง โดยน้ําเสียที่เกิด
จากการทําความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมใหรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
(๔) ใหพิจารณาจัดใหมีมาตรการลดปริม าณมูลฝอยภายในโครงการ เชน การอบรม การ
ประชาสัมพันธ การจัดตั้งธนาคารขยะ เปนตน
(๕) กรณีผูรับกําจัดและเก็บขนมูลฝอยของโครงการ มิใชหนวยงานราชการ ผูรับกําจัดและ
เก็บขนมูลฝอยดังกลาว จะตองเปนไดรับอนุญาตใหดําเนินการจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางถูกตอง

-๓๔๓.๖ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการคมนาคมขนสง
(๑) จัดใหมีที่จอดรถอยางเพียงพอ อยางนอยตามกฎหมายกําหนด และมีการจัดการโดยไม
สงผลกระทบตอพื้นที่โดยรอบโครงการในทุกกรณี
(๒) ติดตั้งปายชื่อโครงการและปายทางเขา-ออกโครงการพรอมไฟฟาสองสวางใหสามารถ
มองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืน
(๓) จัดใหมีเจาหนาที่คอยจัดการจราจรบริเวณทางเขา-ออกทุกแหง และจัดระเบียบการจอด
รถเพื่อใหการเขา-ออกเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และเปนระเบียบไมกีดขวางการจราจร
๓.๗ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอัคคีภัย
(๑) จัดใหมีระบบปองกันเพลิงไหม บันไดและชองทางหนีไฟ อุปกรณดับเพลิงใหเ ปนไปตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเปนอยางนอย และตรวจสอบอุปกรณปองกัน
และระงับอัคคีภัยภายในโครงการเปนประจําทุก ๓ เดือน
(๒) จัดใหมีจุดรวมพลทั้ง ภายในพื้นที่โ ครงการโดยมีพื้นที่จุดรวมพลที่เปนสัดสวน ๐.๒๕
ตารางเมตรตอคน
(๓) ใหจัดทําแผนปฏิบัติการ กรณีเกิดเพลิงไหมซึ่งแสดงรายละเอียดวิธีการเขาดับเพลิงและ
การอพยพผูอาศัยในอาคารไปยังจุดรวมคนที่ปลอดภัย และจัดใหมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังตําแหนงที่ตั้ง
อุปกรณดับเพลิงตางๆ และปายบอกตําแหนงที่ชัดเจนในแตละชั้นของอาคาร รวมทั้งจัดซอมอพยพหนีไฟใน
โครงการเปนประจําทุกป
๓.๘ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพ
(๑) ดูแลรักษาตนไมและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ และเปนไปตาม
แบบที่ไดรับอนุญาต
(๒) ห า มมี ก ารแขวนป า ย ตกแต ง อาคารหรื อ ดั ด แปลงส ว นประกอบที่ อ าจจะมี ผ ลต อ
สุนทรียภาพ
๓.๙ มาตรการดานการอนุรักษพลังงาน
(๑) จัดใหมีมาตรการรณรงคใหผูพักอาศัยในโครงการอนุรักษพลังงานไฟฟา เชน การติดปาย
เชิญชวน การทําแผนพับ เปนตน
(๒) เลือกใชอุปกรณไฟฟารุนประหยัดไฟเบอร ๕ และใชหลอดไฟ LED
๓.๑๐ อื่นๆ
(๑) กรณีโครงการหรือกิจการใชผนังอาคารภายนอกเปนกระจก จะตองมีความมั่นคงแข็งแรง
และไมกอใหเ กิดผลกระทบเรื่องการสะทอนแสงเงาจากกระจกตอพื้นที่โดยรอบโครงการหรือกิจ การ โดย
จะตองไมสงผลกระทบตอผูพักอาศัยภายในโครงการหรือกิจการและประชาชนในบริเวณขางเคียง

-๓๕(๒) จัดใหมีกลองรับเรื่องรองเรียนจากผูพักอาศัยในโครงการและใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ
เพื่อรับทราบปญหาและความตองการเกี่ยวกับการอยูอาศัย
(๓) ติดตั้งปายเตือนใหดับเครื่องยนตในขณะที่มีการจอดรอ
(๔) จัดฝกอบรมและใหความรูผูพักอาศัยในโครงการเกี่ยวกับการรับมือแผนดินไหวและวิธี
ปฏิบัติที่ถูกตองกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว
(๕) จัดใหมีเอกสารรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเก็บไวที่พื้นโครงการ เพื่อใหเจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไวไดโดยสะดวก
๔. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
๔.๑ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง
(๑) ตรวจสอบระดับดินถมใหเปนไปตามแบบที่ไดรับตลอดระยะเวลากอสราง
(๒) ตรวจสอบสภาพรั้ วชั่ ว คราวโดยรอบพื้น ที่ กอ สรา งให อ ยูใ นสภาพดีอ ยู เ สมอตลอด
ระยะเวลากอสราง
(๓) ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณ
พื้นที่กอสราง ใกลกับบานพักอาศัยที่อยูติดโครงการ และพื้นที่ออนไหว โดยตรวจวัดทุกวันที่มีการทําฐานราก
และรายงานผลทุกสัปดาห หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลากอสราง
(๔) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชม. (Leq) บริเวณพื้นที่กอสราง
ใกลกับบานพักอาศัยที่อยูติดโครงการ และพื้นที่ออนไหว โดยตรวจวัดทุกวันที่มีการทําฐานราก และรายงานผล
ทุกสัปดาห หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลากอสราง
(๕) ตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่กอสราง ใกลกับบานพักอาศัยที่อยูติดโครงการ
ทุกวันที่มีการทําฐานราก และพื้นที่ออนไหว โดยตรวจวัดทุกวันที่มีการทําฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห
หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลากอสราง
(๖) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ใหเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
บริเวณบอพักน้ํากอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด คือ ความเปนกรดและ
ดาง (pH) บีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็ง (Solids) ซัลไฟต (Sulfide) ไนโตรเจน (Nitrogen) น้ํามันและไขมัน
(Oil and Grease) และ Fecal Coliform Bacteria อยางนอยเดือนละครั้งตลอดระยะเวลากอสราง คุณภาพ
น้ําทิ้งตองเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่เกี่ยวของ
(๗) ตรวจสอบผลกระทบจากการกอสรางตอโครงสรางอาคารและบานพักอาศัยโดยรอบทั้ง
กอนกอสราง ระหวางการกอสราง และหลังการกอสราง
(๘) ตรวจสอบไมใหมีการทิ้งมูลฝอยลงในแหลงน้ําผิวดินบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ

-๓๖๔.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการ
(๑) กรณีที่โครงการมิไดใชน้ําประปา หรือผลิตน้ําใชเอง ใหทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําใชของ
โครงการ โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัดความขุน pH, Total Solids, Settleable Solids, Total Dissolved
Solids, Total Hardness, Free Chlorine และ Fecal Coliform Bacteria
(๒) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง
๑) ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนเขาสูร ะบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีดัชนีที่ทําการ
ตรวจวั ด คือ ความเปน กรดและด า ง (pH) บีโ อดี (BOD) ปริ ม าณของแข็ ง (Solids) ซั ล ไฟต (Sulfide)
ไนโตรเจน (Nitrogen) น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) และ Fecal Coliform Bacteria อยางนอยเดือน
ละครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
๒) ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําหลัง ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวโดยดัชนีที่ทําการ
ตรวจวัดคือ ความเปนกรดและดาง (pH) บีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็ง (Solids) ซัลไฟต (Sulfide) ไนโตรเจน
(Nitrogen) น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) และ Fecal Coliform Bacteria อยางนอยเดือนละครั้ง
ตลอดระยะเวลาดําเนินการและในการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําหลังออกจากระบบบําบัดน้ําเสียใหเก็บตัวอยางที่
บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะหรือตามมาตรฐานเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําหลัง
ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) กรณีที่โครงการมีสระวายน้ํา ใหทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําของสระวายน้ําโดยดัชนีที่ทํา
การตรวจวัด คือ pH คาคลอรีนตกคาง และ Fecal Coliform Bacteria อยางนอยเดือนละครั้ง และใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับ ที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวั นที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๔) ตรวจสอบและจดบันทึกการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ ตามมาตรา ๘๐
แหงพระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยอาศัยหลักเกณฑ ตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียดและ
รายงานสรุปการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ (แบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒) โดยแบบ ทส.๑
บันทึกทุกวันเก็บไวที่โครงการเปนเวลา ๒ ป และแบบ ทส.๒ สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสี ยทุก
เดือน สงใหหนวยงานอนุญาต
(๕) ตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๖) ตรวจสอบไมใหมีมูลฝอยตกคางในที่พักมูลฝอยรวมเปนเวลานาน
(๗) ขุดลอกทอระบายน้ําภายในโครงการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (กอนฤดูฝน)
(๘) ตรวจสอบการทํางานของระบบปองกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยภายในโครงการอยาง
นอย ๓ เดือน/ครั้ง หรือตามคําแนะนําที่ระบุในคูมือการใชอุปกรณ

บทที่ ๕
การรายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
เมื่ อ รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ และเจาของโครงการไดรับ อนุญาตกอสรางแลว ในระยะกอสรางและระยะเปดดําเนินการ
เจาของโครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามแนวทางที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกําหนด รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง
สําหรับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จะตองสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ดังนี้
๑) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ ฉบับ พรอม
CD-ROM ๑ ชุด
๒) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจํานวน ๑ ฉบับ พรอม CD-ROM ๑ ชุด
ยกเวนโครงการที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ ฉบับ พรอม CD-ROM ๑ ชุด
กรณีโครงการตั้งอยูใน กทม. ใหสงสํานักงานเขตที่โครงการตั้งอยู
๔) หนวยงานอนุญาต จํานวน ๑ ฉบับ พรอม CD-ROM ๑ ชุด
หมายเหตุ : หนวยงานอนุญาต เชน
- กรมที่ดิน กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
- กรมการปกครอง กรณี โครงการโรงแรมที่ตงั้ อยูในกรุงเทพมหานคร
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณี โครงการโรงพยาบาลของเอกชนที่ตอ งขออนุญาตตาม
พ.ร.บ. สถานพยาบาล
- ผูวาราชการจังหวัด กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยูในตางจังหวัด
ระยะเวลาการจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ใหจัดสง ๒ ครั้งตอป คือ ภายในเดือน
กรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม
(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปกอน)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก ก-๑
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจ ารณารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดลอมเบื้องตนและรายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ก-๒
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก ก-๓
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน จังหวัด

ภาคผนวก ข
หนวยงานอนุญาต
โครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย โครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การ
จัดสรรที่ดินและบริก ารชุม ชน ระดับ จัง หวัด มีองคป ระกอบหนึ่ง ไดแก เจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญ าตตาม
กฎหมายสําหรับโครงการหรือกิจการที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือผูแทน
สผ. จึงจัดทําขอมูลหนวยงานผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย สําหรับโครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดินและ
บริการชุมชน เพื่อใชประกอบการดําเนินงานของฝายเลขานุการ ดังนี้
ประเภท
ขั้นตอนการอนุญาต
หนวยงานอนุญาต
กรุงเทพฯ
จังหวัด
อาคารอยูอาศัยรวม ขออนุญาตกอสราง ผูวาราชการ กทม.
หนวยงานปกครองทองถิ่น
(ใหเชา)
อาคารอยูอาศัยรวม ขออนุญาตกอสราง ผูวาราชการ กทม.
หนวยงานปกครองทองถิ่น
(อาคารชุด)
ขอจดทะเบียนอาคาร อธิบดีกรมที่ดิน
ผูวาราชการจังหวัด
ชุด
(สํานักงานที่ดิน)
จัดสรรที่ดิน
ขออนุญาตจัดสรร
อธิบดีกรมที่ดิน
ผูวาราชการจังหวัด
ที่ดิน
(สํานักงานที่ดิน)
โรงแรมหรือสถาน ขออนุญาตกอสราง ผูวาราชการ กทม.
หนวยงานปกครองทองถิ่น
ที่พักตากอากาศ
ขอเปดดําเนินกิจการ อธิบดีกรมการปกครอง
ผูวาราชการจังหวัด
โรงแรม
อาคารสํานักงาน/ ขออนุญาตกอสราง ผูวาราชการ กทม.
หนวยงานปกครองทองถิ่น
อาคารคาปลีกคาสง
โรงพยาบาล
ขออนุญาตกอสราง ผูวาราชการ กทม.
หนวยงานปกครองทองถิ่น
(เอกชน)
ขอจัดตั้ง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สถานพยาบาล
สุขภาพ
สุขภาพ
โรงพยาบาล (รัฐ) ขออนุมัติโครงการ
หนวยงานกํากับดูแลโครงการ
- รพ. สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข = ปลั ด กระทรวง
โรงพยาบาล/
ขออนุมัติ
สาธารณสุข
โครงการที่ตอง
คณะรัฐมนตรี
- รพ. สังกัดมหาวิทยาลัย = คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอขออนุมัติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรี
- รพ.สังกัดกรุงเทพมหานคร = ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนตน

ภาคผนวก ค
ตัวอยางแบบฟอรมเอกสารที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก ค-๑
แบบฟอรมวาระเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการฯ รอบที่ ๑
(วาระเพื่อพิจารณา)

วาระที่

วาระที่ .........

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ...................................

ประเภทโครงการ
...........................................
(ระบุประเภทตามที่กฎหมายกําหนดใหชัดเจน/ถาเปนอาคารอยูอาศัยรวมใหเชา ใหระบุดวย)
ขนาดของโครงการ
............................................
ชื่อโครงการ
............................................
เจาของโครงการ
............................................
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน
............................................
ขั้นตอนการเสนอรายงาน
............................................
(ระบุขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดใหชัดเจน)
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้งโครงการ
............................................
1.2 ขนาดพื้นทีโ่ ครงการ .................... ไร (โฉนดที่ดินเลขที่ ........................)
1.3 สวนประกอบโครงการ
............................................
1.4 สถานภาพโครงการปจจุบัน ............................................
1.5 รายละเอียดจําเปน/พิเศษที่เสนอกรรมการเพื่อทราบ / พิจารณา ............................................
2. เรื่องเดิม
2.1 วันที่ .................... เสนอรายงานฉบับหลัก
2.2 วันที่ .................... เสนอรายงาน ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
2.3 วันที่ .................... เสนอคณะกรรมการผูชํานาญการ (ครั้งที่ 1) ในการประชุมครั้งที่.................
3. เอกสารประกอบการพิจารณา
3.1 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ........................ ฉบับหลัก เดือน................
3.2 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ........................ ฉบับเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 เดือน
............. (ถามี)
3.3 สรุปรายละเอียดและความเห็นเบือ้ งตนตอรายงานฯ ฉบับหลัก ตามเอกสารแนบ 1 และสรุป
รายละเอียดทีเ่ สนอในรายงานฯ ฉบับเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 ตามเอกสารแนบ 2 (ถามี)
4. สรุปความเห็นเบื้องตน
4.1 จากการตรวจสอบรายงานฯ ฉบับหลัก สผ. มีความเห็นเบื้องตนใหแกไขเพิ่มเติมรายละเอียด ใน
ประเด็น ......................... (ระบุเฉพาะหัวขอ)................................................................................................
(เอกสารแนบ 1 สรุปรายละเอียดและความเห็นเบื้องตนตอรายงานฯ ฉบับหลัก)

4.2 ฝายเลขานุการไดประสานใหเจาของโครงการทราบความเห็นเบื้องตนตามประเด็นในขอ 4.1 ซึ่ง
เจาของโครงการ ไดเสนอรายงาน ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดังเอกสารประกอบการพิจารณาลําดับที่ 3.2 และ
สรุปรายละเอียดดังเอกสารแนบ 2
4.3 ฝายเลขานุก ารได ตรวจสอบสถานที่ ตั้ง โครงการ ตามที่ไ ดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ เมื่อวันที่ ...................(รายงานผลการตรวจสอบสถานที่ตั้งโครงการตอที่ประชุม)
5. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอมโครงการ
................. หรือมีความเห็นประการใด

เอกสารแนบ 1

สรุปรายละเอียดและความเห็นเบื้องตนตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับหลัก
โครงการ....................................
ประเด็น / สรุปรายละเอียดที่เสนอในรายงาน
ความเห็นเบื้องตน
1. รายละเอียดโครงการ
1.1 ประเภท ขนาด สวนประกอบและกิจกรรมของโครงการ
- ประเภท ขนาดของโครงการ (ตามประกาศกระทรวงฯ) / กรณีเปนโครงการ
ประเภทโรงแรมใหระบุประเภทตาม กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
- สวนประกอบ และกิจกรรมของโครงการ (ระบุลักษณะอาคาร จํานวนอาคาร พื้นที่
ใชสอย ความสูง ขนาดหองพัก เปนตน)
- จํานวนผูพักอาศัยในโครงการ
1.2 การใชประโยชนพื้นที่ภายในโครงการ
- ขนาดพื้นที่โครงการ
- คา FAR, OSR, BCR, สัดสวนที่วางตอพื้นทีอ่ าคารรวม
เกณฑกําหนด
โครงการ
FAR
BCR
OSR
สัดสวนที่วางตอพื้นที่อาคาร
รวม (ตามขอกําหนดผังเมือง
รวม)
- ระยะรนของอาคารจากแนวเขตที่ดิน และแผนผัง
1.3 สภาพปจจุบันของโครงการ
- สภาพการใชประโยชนที่ดินของโครงการและบริเวณขางเคียงโดยรอบในปจจุบัน
- สิ่งปลูกสรางเดิมภายในพื้นที่โครงการ (ถามี)
- สถานภาพการกอสราง พรอมภาพถาย
1.4 แบบแปลนตางๆ และเอกสารที่ดิน (ระบุวาแสดงในหนาใด)
- ผังที่ตงั้ โครงการ (1:10,000)
- ผังบริเวณโครงการ
- แบบแปลน รูปดานและรูปตัดอาคารที่มผี ูออกแบบลงนามรับรอง
- สําเนาโฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผังตอโฉนดที่ดิน

ประเด็น / สรุปรายละเอียดที่เสนอในรายงาน
2. การใชน้ํา
2.1 กรณีใชน้ําประปา
- ปริมาณน้ําใชตอวัน (ระบุเกณฑประเมินน้ําใช/อางอิง)
- แหลงน้ําใช / แหลงสํารองน้ําใช / หนวยงานใหบริการน้ําประปา
2.2 กรณีผลิตน้ําใชเอง (น้ําบาดาล/แหลงน้ําอื่นๆ)
- รายละเอียดกระบวนการผลิต แหลงน้ําดิบ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ประสิทธิภาพ (ตองไดมาตรฐานน้ําใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค)
3. การบําบัดน้ําเสีย
3.1 ปริมาณและการจัดการน้ําเสียของโครงการ
- ปริมาณน้ําเสียตอวัน (ระบุเกณฑประเมินน้ําเสีย/อางอิง)
- วิธีการบําบัด รายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย สวนประกอบ ขั้นตอนการบําบัดน้ํา
เสีย พารามิเตอรทสี่ ําคัญที่ใชในการออกแบบระบบ ประสิทธิภาพของระบบบําบัด
น้ําเสีย
- แบบแปลน ตําแหนงระบบบําบัดฯ และแผนผังแนวทอรวบรวมน้ําเสีย
- รายการคํานวณที่มีวิศวกรผูออกแบบลงนามรับรอง (ระบุวา แสดงในหนาใด)
- การใหบริการบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง (ถามี)
3.2 คุณภาพน้ําทิ้งและการจัดการ
- คุณภาพน้ําทิ้ง (เปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายน้าํ ทิง้ )
- การนํากลับมาใชประโยชน /ปริมาณน้ําทิ้งที่ตองระบายออก
3.3 การกําจัดตะกอนสวนเกินและกากไขมัน
- วิธีการและความถี่ในการกําจัดกากตะกอน และกากไขมัน
- หนวยงานใหบริการกําจัดกากตะกอน
4. การระบายน้ํา
4.1 ระบบระบายน้ําของโครงการ
- อัตราการระบายน้ํากอนและหลังพัฒนาโครงการ / ปริมาณน้ําฝนสวนเกินที่ตอง
ชะลอไว
- วิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ําหลังพัฒนาโครงการไมใหมากกวากอนพัฒนา
โครงการ (ลักษณะ ขนาดพื้นที่ชะลอน้ํา แบบแปลน ตําแหนง การควบคุมการ
ระบายน้ําจากพื้นที่ชะลอน้ําสูภายนอกโครงการ)
- แผนผังระบบระบายน้ําของโครงการ และคาระดับของอาคารภายในโครงการ
ระดับทอระบายน้ําของโครงการ และระดับทอรับน้ําสาธารณะภายนอก พรอม
ภาพตัดขวาง
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- รายการคํานวณอัตราการระบายน้ําและบอหนวงน้ํา (ระบุวาแสดงในหนาใด)
4.2 แหลงรองรับน้ําทิ้งและน้ําฝน
- แหลงรองรับน้ําทิ้งและน้ําฝนจากโครงการ (แหลงน้ําสาธารณะ/ทอระบายน้ํา
สาธารณะ)
- สภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินบริเวณโดยรอบ (กรณีระบายลงแหลงน้ําสาธารณะ)
- ผลกระทบจากการระบายน้ําจากโครงการสูแหลงรองรับดังกลาว
- ลํารางสาธารณประโยชนหรือคลองที่พาดผานพื้นที่โครงการ หรือโดยรอบโครงการ
(ถามี)
5. การจัดการขยะมูลฝอย
5.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ
- ปริมาณมูลฝอยตอวัน (ระบุเกณฑประเมิน/อางอิง)
- การคัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภท (ขยะแหง ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย)
- วิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ พรอมแผนผังที่ตงั้ (ที่พักขยะในอาคาร
ที่พักขยะรวม)
- การดูแล ทําความสะอาด และการจัดการน้ําเสียบริเวณที่พกั มูลฝอยรวม
- การจัดภูมสิ ถาปตยบริเวณที่พกั ขยะมูลฝอยรวม
- แผนผังแนวทอรวบรวมน้ําเสียจากหองพักขยะมูลฝอยรวมเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโครงการ
5.2 การกําจัดขยะมูลฝอย
- หนวยงานใหบริการจัดเก็บ
- รายละเอียดการเก็บขน
- ความสามารถในการใหบริการ
6. การจราจร
6.1 การจราจรภายในโครงการ
- จํานวนทางเขา-ออก ลักษณะ ขนาด
- แผนผังแสดงทางเขาออก ทิศทางและระบบจราจรภายในโครงการเชื่อมตอกับ
ระบบจราจรภายนอก
6.2 การจราจรภายนอก
- เสนทางคมนาคมสูพื้นที่โครงการ (ตั้งแตถนนสายหลักถึงพื้นที่โครงการ) พรอม
แผนผังแสดงโครงขายจราจรโดยรอบ
- ระยะหางระหวางทางแยกกับทางเขา – ออกโครงการ (ถามี)
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- ลักษณะทางกายภาพของถนนสาธารณะทีเ่ ชื่อมตอกับพืน้ ที่โครงการ
- ระบบบริการขนสงมวลชนใกลเคียงโครงการ
- คา V/C Ratio ของถนนโครงขายโดยรอบทีส่ ัมพันธกบั โครงการในชวงปจจุบัน
เปรียบเทียบกับชวงเปดดําเนินการ
6.3 ที่จอดรถ
- จํานวน ตําแหนง และแผนผังแสดงทีจ่ อดรถยนตที่แสดงหมายเลขตําแหนงที่ชัดเจน
- ความเพียงพอโดยเปรียบเทียบกับขอกําหนดทีเ่ กี่ยวของ และความตองการของผูพัก
อาศัย
7. การใชประโยชนที่ดิน
7.1 ความสอดคลองกับขอกําหนดผังเมืองรวม
- ขอกําหนดผังเมืองรวมในบริเวณที่ตั้งโครงการ
- ความสอดคลองในการดําเนินโครงการกับขอกําหนดผังเมืองรวม
- ผังการใชประโยชนที่ดินตามขอกําหนดผังเมืองรวม
(กรณีขอกําหนดผังเมืองรวมหมดอายุ ใหวิเคราะหเปรียบเทียบกับรางผังเมืองรวม
และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)
7.2 ผลกระทบตอการใชที่ดินโดยรอบ
- ภาพถายทางอากาศบริเวณโดยรอบโครงการ / แผนผังการใชประโยชนที่ดิน
- ผลกระทบจากการดําเนินโครงการตอการใชประโยชนทดี่ ินโดยรอบโครงการ
7.3 อื่นๆ (ถามี)
- ตั้งอยูใกลสถานที่สําคัญ เชน วัด วัง โรงเรียน สถานทูตและโบราณสถาน เปนตน
- ความสอดคลองตามกฎหมายหรือขอบังคับเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวของ เชน เขต
ควบคุมมลพิษ เขตควบคุมอาคาร เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เขตปาอนุรักษ
เปนตน
- จัดทําแผนที่บริเวณโดยรอบโครงการ และระบุระยะหางระหวางโครงการกับสถานที่
สําคัญ
- ภาพถายเชิงซอนเปรียบเทียบกอนและหลังมีโครงการในมุมมองของสถานทีส่ ําคัญ
- ขอกําหนดตามกฎหมายหรือขอบังคับเฉพาะพื้นทีท่ ี่เกี่ยวของ
- ความสอดคลองในการดําเนินโครงการกับขอกําหนดขางตน
- หนังสือรับรองฯ
8. สุนทรียภาพ
8.1 การเปลี่ยนแปลงภาพรวม
- รูปแบบทางสถาปตยกรรมของโครงการ
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- ภาพเชิงซอนกอนและหลังพัฒนาโครงการ ในมุมมองทีส่ ําคัญ
- ผลกระทบดานทัศนียภาพ ความสอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบ /
ทัศนียภาพของเมืองในภาพรวม
8.2 ผลกระทบตอแหลงศิลปกรรมและธรรมชาติ
- แหลงศิลปกรรมและธรรมชาติบริเวณโดยรอบโครงการ
- ระยะหางระหวางพื้นที่โครงการกับแหลงศิลปกรรมหรือพื้นที่อันควรอนุรักษ
8.3 พื้นที่สีเขียว
- รายละเอียดพื้นทีส่ ีเขียว (ขนาด ตําแหนงที่ตั้ง)
- สัดสวนพื้นทีส่ ีเขียวตอผูพักอาศัย /พื้นทีส่ ีเขียวบริเวณชั้นลาง/ไมยืนตนชั้นลาง/
พื้นที่สเี ขียวยั่งยืน (ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สเี ขียว
ชุมชนเมืองอยางยั่งยืน)
เกณฑกําหนด

พื้นที่สีเขียวตอผู
พักอาศัย
พื้นที่สีเขียว
บริเวณชั้นลาง
ไมยืนตนชั้นลาง

พื้นที่สีเขียว
ยั่งยืน

พื้นที่สีเขียว
ขั้นต่ํา (ตร.ม.)

พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ
(ตร.ม.)

≥ 1 ตร.ม./คน
≥ รอยละ 50 ของพื้นที่
สีเขียวทั้งหมดทีต่ องจัด
ใหมีตามเกณฑ
≥ รอยละ 50 ของพื้นที่สี
เขียวชั้นลางที่ตองจัดใหมี
ตามเกณฑ
≥ รอยละ 50 ของพื้นที่
วางทีต่ องจัดใหมีตาม
พรบ. ควบคุมอาคาร

- แผนผังการจัดภูมิสถาปตย
- ชนิดของตนไมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- แสดงพืน้ ทีป่ ลูก รูปตัด (ที่แสดงใหเห็นวาไมทับซอนกับระบบสาธารณูปโภคอื่น และ
มีพื้นที่เพียงพอใหตนไมเจริญเติบโตได)
9. การปองกันอัคคีภัย
9.1 อุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ
- รายละเอียดอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ (ที่สอดคลองกับ
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ขอกําหนดและกฎหมาย) พรอมแสดงตําแหนงที่ตงั้
- แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย แผนตรวจสอบและเตรียมความพรอมของอุปกรณและ
บุคลากร
- แผนผังเสนทางอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปยังพื้นทีป่ ลอดภัย
- จุดรวมคนเบื้องตน ทีเ่ พียงพอและเหมาะสมตอการรองรับผูพ ักอาศัยไดอยาง
ปลอดภัย
9.2 ความสามารถในการใหบริการของหนวยงานดับเพลิง
- หนวยงานรับผิดชอบในการดับเพลิง ระยะหางระหวางหนวยงานกับพื้นที่โครงการ
และระยะเวลาในการเขาถึงโครงการ
- การเขาชวยเหลือของเจาหนาที่และรถดับเพลิง โดยเฉพาะบริเวณที่แคบ
รถดับเพลิงไมสามารถเขาถึงและบริเวณพื้นทีส่ ูงเกินกวาอุปกรณของหนวยงาน
ดับเพลิงจะชวยเหลือได
10. การใชไฟฟาและพลังงาน
- ปริมาณการใชไฟฟา แหลงใหบริการไฟฟา
- ศักยภาพของแหลงผลิต ระบบจายไฟฟาในพื้นที่
- รายละเอียดวิธีการประหยัดไฟฟาและพลังงานของโครงการ
11. สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน
- ขอมูลการจัดการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางของ สผ. ซึ่งกําหนดให
จัดการมีสวนรวมของประชาชนอยางนอย 2 ครั้ง โดยแตละครั้งใหระบุวันที่
ดําเนินการ สถานที่ วัตถุประสงค ความเห็นของประชาชน และการตอบสนองของ
เจาของโครงการ
- กลุมผูที่คาดวาจะไดรบั ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (ผูที่ไดรบั ผลกระทบ
โดยตรง และผูอยูอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ) พรอมแผนที่แสดง
ตําแหนงกลุม ผูไดรบั ผลกระทบ และกลุมตัวอยาง (ระบุตําแหนงหลังคาเรือนที่ได
ทําการสอบถาม)
- วิธีการสุมตัวอยาง
12. สุขภาพ
- สถิติขอมูลโรคและความเจ็บปวย อุบัติเหตุในพื้นที่ระดับตําบล จากขอมูลทุติยภูมิ
จากโรงพยาบาลทีอ่ ยูใกลเคียง หรือทีป่ ระชาชนในพื้นทีส่ วนใหญไปใชบริการ หรือ
ขอมูลปฐมภูมิจากการสอบถามความเห็น
- แผนที่แสดงตําแหนงพื้นที่ออนไหว พรอมระบุระยะหางจากโครงการ
- วิเคราะหเชื่อมโยงผลกระทบดานสุขภาพจากโครงการทัง้ ระยะกอสราง และระยะ

ความเห็นเบื้องตน

ประเด็น / สรุปรายละเอียดที่เสนอในรายงาน
ดําเนินการ
13. การดําเนินการชวงกอสราง
13.1 พื้นที่กอสราง
1) รายละเอียดการกอสราง
- ระยะเวลาและแผนการกอสราง
- จํานวนคนงาน
- แผนผังบริเวณพื้นที่กอสราง
2) ฝุนละออง เสียง และความสั่นสะเทือน
- กิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละออง เสียง และความสั่นสะเทือน
- ระดับของฝุนละออง เสียง และความสั่นสะเทือนทีเ่ กิดขึ้น เทียบกับเกณฑมาตรฐาน
3) การจัดการดิน และการพังทลายของดิน
- กิจกรรมกอสรางที่มผี ลกระทบตอการพังทลายของดิน และวิธีปองกัน
- ปริมาณดินที่ขุด-ถมภายในพื้นที่โครงการ
4) การใชน้ํา
- ปริมาณน้ําใชตอวัน (ระบุเกณฑประเมินน้ําใช/อางอิง)
- แหลงน้ําใช แหลงสํารองน้ําใช
5) ปริมาณน้ําเสียจากกิจกรรมกอสราง
- ปริมาณน้ําเสียจากคนงาน
- วิธีการบําบัด ประสิทธิภาพและการกําจัดน้ําทิ้ง
6) การระบายน้ําทิ้งและน้ําฝนจากพื้นที่กอสราง
- ระบบระบายน้ําในพื้นที่กอ สราง และแผนผัง
- ประสิทธิภาพการระบายน้ํา
7) การจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุ
- ปริมาณและลักษณะมูลฝอยคนงานและจากกิจกรรมกอสราง
- วิธีการเก็บรวบรวมและกําจัด
8) การขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง
- เสนทางการขนสง จํานวนเที่ยว แหลงดิน-แหลงทิ้งดิน
- ผลกระทบจราจรชวงกอสราง
13.2 บานพักคนงาน
- การใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่บานพักคนงาน
- แผนผังตําแหนงบานพักคนงาน
- จํานวนคนงานที่พักอาศัย

ความเห็นเบื้องตน

ประเด็น / สรุปรายละเอียดที่เสนอในรายงาน
- การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณบานพักคนงาน
14. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระบุวาแสดงในหนาใด)
- ชวงกอสราง
- ชวงดําเนินการ
15. ประเด็นอื่นๆ (ถามี)

16. เอกสารราชการที่สําคัญจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- การรับรองการใชที่ดินตามขอกําหนดผังเมือง
- การรับรองระยะหางจากแนวเขตชายฝง ทะเล / ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุด
(กรณีพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม)
อื่นๆ (ถาจําเปน)
- การอนุญาตระบายน้ําทิ้ง
- การใชน้ําประปา
- การรับรองใหบริการเก็บมูลฝอย
- การเชื่อมทางเขา-ออก
- การสรางสะพาน (ถามี)
- การสรางอาคารใกลสนามบิน (ถามี)
- การขุดเจาะน้ําบาดาล (ถามี)
17. แบบแปลนที่มีสถาปนิกลงนามรับรอง
18. รายการคํานวณที่มีวิศวกรลงนามรับรอง
- ระบบบําบัดน้ําเสีย
- ระบบชะลอน้ํา

ความเห็นเบื้องตน

เอกสารแนบ 2

สรุปรายละเอียดที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เดือน ..........
โครงการ........................................
ประเด็นความเห็นเบื้องตนของ สผ.
สรุปรายละเอียดที่เสนอในรายงาน ฯ
ใสประเด็นที่ สผ. แจงใหเพิ่มเติม
สรุปรายละเอียดที่เพิ่มเติม

ภาคผนวก ค-๒
แบบฟอรมวาระเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการฯ รอบที่ ๒
(วาระสืบเนื่อง)

วาระที่
วาระที่ ......... รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ...................................
ประเภทโครงการ
...........................................
(ระบุประเภทตามที่กฎหมายกําหนดใหชัดเจน/ถาเปนอาคารอยูอาศัยรวมใหเชา ใหระบุดวย)
ขนาดของโครงการ
............................................
ชื่อโครงการ
............................................
เจาของโครงการ
............................................
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน
............................................
ขั้นตอนการเสนอรายงาน
............................................
(ระบุขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดใหชัดเจน)
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้งโครงการ
............................................
1.2 ขนาดพื้นที่โครงการ .................... ไร (โฉนดที่ดินเลขที่ ........................)
1.3 สวนประกอบโครงการ
............................................
1.4 สถานภาพโครงการปจจุบัน ............................................
1.5 รายละเอียดจําเปน/พิเศษที่เสนอกรรมการเพื่อทราบ / พิจารณา ............................................
2. เรื่องเดิม
2.1 วันที่ .................... เสนอรายงานฉบับหลัก
2.2 วันที่ .................... เสนอรายงาน ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
2.3 วันที่ .................... เสนอคณะกรรมการผูชํานาญการ (ครั้งที่ 1) ในการประชุมครั้งที่ ................
มติไมใหความเห็นชอบรายงาน โดยใหแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็น ...................................
2.4 วันที่ .................... เสนอรายงาน ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
2.5 วันที่ .................... เสนอคณะกรรมการผูชํานาญการ (ครั้งที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ ................
3. เอกสารประกอบการพิจารณา
3.1 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ............ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ... เดือน...........
3.2 สรุปรายละเอียดทีเ่ สนอในรายงานฯ (ตามเอกสารแนบ)
4. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอมโครงการ.............
หรือมีความเห็นประการใด

เอกสารแนบ
สรุปรายละเอียดที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่... เดือน............
โครงการ....................................
มติคณะกรรมการผูชํานาญการฯ
สรุปรายละเอียดที่เพิ่มเติม
1. .............
สรุปรายละเอียดที่เพิ่มเติม
2. ................
3. ...............

ภาคผนวก ค-๓
การเสนอเรื่องตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ตัวอยางที่ 1 การเสนอเรื่องของหนวยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่.......

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

เรื่อง ......................................
เรียน

ประธานกรรมการสิ่ งแวดล อมแห งชาติ หรื อ ปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม
เลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สิ่งที่สงมาดวย วาระเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบเรื่อง........
ด วย ............(ชื่ อหน วยงาน)
เหตุ ผ ลโดยสรุ ป ที่ นํ า เสนอเรื่ อ งต อ คณะกรรมการฯ
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ในการนี้ (ชื่อหนวยงาน.) จึงขอใหนําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ ตอไปดวย

รายละเอียดดังเอกสารสิ่งที่สงมาดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(..............................................)
หัวหนาสวนราชการ

ตัวอยางที่ 2

การเสนอเรื่องของหนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บันทึกขอความ
สวนราชการ............................................................................................................................................
ที่.....................................................................วันที่......................................................................................
เรื่อง ......................................................................................................................................................
เรียน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ดวย ....(ชื่อหนวยงาน)...... เหตุผลโดยสรุปที่นําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการฯ ..........................
...............................................................................................................................................
ในการนี้ . ..(ชื่ อ หน ว ยงาน)......จึ ง ขอให นํ า เรื่ อ ง..............ชื่ อ วาระเพื่ อ พิ จ ารณา/เพื่ อ ทราบ....
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ ตอไปดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(..............................................)
หัวหนาสวนราชการ

แบบฟอร์มที่ ๔
(เรื่องเพื่อพิจารณาที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ ํานาญการ,
คณะอนุกรรมการภายใต้ กก.วล. , คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอื่นๆ )
๑ นิ้ว

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(ชื่อเรื่อง) (ตัวหนา) _________________________________________

๑ นิ้ว

๑. เรื่องเดิม (ตัวหนา)
_______________________________________________________________________
_________________________________________________

๑ นิ้ว

๒. การดําเนินงานที่ผา่ นมา (ตัวหนา)
___________________________________________________________________________
______________________________________________
๓. ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ/คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ (ตัวหนา)
___________________________________________________________________________
______________________________________________
๔. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา (ตัวหนา)
๔.๑ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ,คณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กก.วล. ,คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอื่นๆ ต้องระบุให้ชัดเจนแยกเป็นข้อๆ ให้ครบถ้วน
๑)
................................................................................................
๒)
................................................................................................

** ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖

๑ นิ้ว
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ภาคผนวก ง
แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ฝายติดตามตรวจสอบฯ/กลุม พัฒนาระบบฯ
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
กันยายน 2554
โครงการพัฒนาตางๆ ที่เข าขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่ไดบังคับไว เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งไดกําหนดมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหโครงการตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัดแลว หนวยงานผูอนุญ าตตามกฎหมายจะนํามาตรการนั้นไปกําหนดเปนเงื่อนไขทาย
ใบอนุญาต (ตามมาตรา 50 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535) ดังนั้น เจาของโครงการตองปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไวในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ และตอง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งกําหนดใหเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนประจําทุก 6 เดือน
ทั้ง นี้ เพื่อใหการรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ง แวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring report) เปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเจาของโครงการสามารถใช
เปนแนวทางในการจัดทํารายงาน หรือใชในการวาจาง/มอบหมายใหผูอื่นจัดทํารายงาน สํานักงานฯ จึงจัดทํา
แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอมโครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุม ชน นี้ขึ้น ซึ่ง
ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
1. ผูจัดทํารายงาน
ในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอม เจาของโครงการสามารถจัดทํารายงานไดเ อง โดยใช
หองปฏิบัติการของหนวยงานราชการหรือที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานราชการหรือไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการจากหนวยงานราชการหรือจากองคกร/สถาบันที่เปนที่ยอมรับ ในการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือเจาของโครงการวาจางบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทํารายงานก็ได

2. สวนหนาของรายงาน
2.1 ปกหนา ประกอบดวย
- ชื่อโครงการ (ตรงกับ ชื่อโครงการที่ไดรับความเห็นชอบรายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหระบุชื่อโครงการเดิมไวดวย)
- เจาของโครงการและสถานที่ที่สามารถติดตอได พรอมระบุเบอรโทรศัพท
- บริษัทที่ปรึกษาผูจัดทํารายงาน (กรณีที่มีการวาจางบริษัทที่ปรึกษาทํารายงานฯ)
- ฉบับเดือน (ระบุ)
2.2 หนังสือรับรองการจัดทํารายงานฯ บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานฯ ตามแบบ ตต. 1
3. บทนํา
3.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตต. 2
- ที่ตั้ง แผนที่ตั้ง และภาพประกอบ
- การดําเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ (ระบุสถานภาพปจจุบัน เชน กําลังกอสราง มีผูพัก
อาศัยแลว รอยละ ... เปนตน)
- การใชพื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใชที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ
3.2 ความเปนมาในการจัดทํารายงาน พรอมทั้ง ระบุวันที่แจงความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.3 แผนการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
4. ผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.1 จัดทําตารางเปรียบเทียบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ และการปฏิบัติตามมาตรการปอ งกันและแกไขผล
กระทบสิ่งแวดลอมตามจริง หากมาตรการใดที่กําหนดใหดําเนินการ 1 ครั้ง/ป เชน การฝกซอมอพยพหนีไฟ
เปนตน ซึ่งยังไมถึงเวลาที่ตองดําเนินการใหระบุระยะเวลาที่จะดําเนินการใหชัดเจน หรือหากไดดําเนินการไป
แลวในการรายงานครั้งที่ผานมา ใหแสดงรายละเอียดการดําเนินการนั้นๆ ไวดวย ทั้งนี้ ในการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการใหแสดงรายละเอียดการดําเนินการ พรอมภาพถายที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือภาพถายที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ตามมาตรการนั้นๆ (ที่เปนปจจุบัน) ประกอบการพิจารณาทุกขอของมาตรการ ตามแบบ ตต. 3
สําหรับโครงการที่เ ปดดําเนินการแลว และยังมีกิจกรรมการกอสราง ซึ่งโครงการตองปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งชวงกอสรางและดําเนินการ ดังนั้น
โครงการตองรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งชวงกอสรางและชวงดําเนินการดวย

4.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนินการ หรือมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่แตกตางไปจากที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความ
เห็นชอบ และไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว ใหใชมาตรการฯ หรือรายละเอียดที่ไดรับ
ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในตารางเปรียบเทียบตามขอ 4.1 พรอมเสนอสําเนาหนังสือที่ไดรับความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
5.1 แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ํา เปนตน
ทั้งนี้ ใหแสดงโดยใชแผนที่ห รือแผนผัง ประกอบที่เปนมาตรฐานสากล พรอมทั้งแสดงพารามิเตอรในการ
ตรวจวัดและมาตรฐานเปรียบเทียบ
จุดเก็บตัวอยาง ความถี่ในการเก็บตัวอยาง และพารามิเตอรตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
5.2 ใหเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย หรือคาที่กําหนดไวในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ หากประเทศไทยไมมีการกําหนดมาตรฐาน
ไวใหเปรียบเทียบกับมาตรฐานของตางประเทศ หรือพิจารณาแนวโนมจากผลการตรวจวัดที่ผานมา ทั้งนี้ ให
แสดงผลการตรวจวัดที่ผานมายอนหลังอยางนอย 3 ป โดยแสดงในรูปกราฟ ตาราง หรือลักษณะอื่นๆ ที่
สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดและแนวโนมไดอยางชัดเจน รวมทั้ง แนบสําเนาผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตรวจวัดโดยหองปฏิบัติการของหนวยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนหรือไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากหนวยงานราชการ และสถาบันนั้นเปนที่ยอมรับ
5.3 ต อ งเสนอภาพถ า ยขณะทํ า การเก็ บ ตั ว อย า ง ภาพถ า ยเครื่ อ งมื อ ขณะตรวจวั ด
(ภาคสนาม) พรอมแสดงวันที่ และเวลาในการถายภาพอยางชัดเจน โดยการถายภาพจะตองแสดงใหเห็นวา
เปนการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง แวดลอมที่ไดรับ ความ
เห็นชอบ
6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งหมด ที่ทําการรายงานผลในครั้งนี้ โดยอาจแยกเปน
- มาตรการที่ไมไดปฏิบัติ
- มาตรการที่ปฏิบัติไมได
- มาตรการที่ปฏิบัติแตไมมีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ
6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มีคาเกินคาที่มาตรฐานกําหนดหรือไม
อยางไร

7. ภาคผนวก
ประกอบดวยสําเนาหนังสือแจงมติใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือมาตรการฯ (ถามี) สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ
โครงการ (ถามี) เอกสารอางอิง ตางๆ สําเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
แผนภาพหรือภาพถาย (สี) ตางๆ และขอมูลประกอบอื่นๆ
8. การเสนอรายงาน
หนวยงานที่ตองจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก
1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 ฉบับ
พรอม CD-ROM 1 ชุด
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
(ยกเวนโครงการที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ)
พรอม CD-ROM 1 ชุด
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 1 ฉบับ
(โครงการที่ตงั้ อยูกรุงเทพฯ ใหสงทีส่ ํานักงานเขตที่โครงการตั้งอยู)
พรอม CD-ROM 1 ชุด
4. หนวยงานอนุญาต
จํานวน 1 ฉบับ
พรอม CD-ROM 1 ชุด
หมายเหตุ หนวยงานอนุญาต เชน
กรมที่ดิน กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
กรมการปกครอง กรณี โครงการโรงแรมที่ตงั้ อยูในกรุงเทพมหานคร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณี โครงการโรงพยาบาลของเอกชนที่ตอ งขออนุญาตตาม
พ.ร.บ. สถานพยาบาล
ผูวาราชการจังหวัด กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยูในตางจังหวัด
9. ระยะเวลาที่จัดสง
สง 2 ครั้ง/ป ดังนี้
- ครั้ง ที่ 1 สง ภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือ น
มกราคมถึงมิถุนายน)
- ครั้งที่ 2 สงภายในเดือนมกราคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคมของปกอน
กรณีที่เปนโครงการอาคารอยูอาศัยรวมของสวนราชการ รัฐ รัฐวิสาหกิจ ตองสงรายงานฯ ตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ
2 ครั้ง (ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ...)

แบบ ตต. 1
หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
วันที่ ..............เดือน............................พ.ศ. ...................
หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองวา ............................................................................... เปนผูจ ัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ .................................................... ตั้งอยูเลขที.่ ....................................................
ถนน ........................................ แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ...............................
จังหวัด .............................. ของ ............................................................... ฉบับประจําเดือน
( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ..........................
( ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. ...........................
( ) อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................
โดยมีคณะผูจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้
ผูจัดทํารายงาน
.................................................
.................................................
.................................................

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

ขอแสดงความนับถือ
..............................................
(.............................................)
ตําแหนง .....................................................
(ประทับตราหนวยงาน)

ตําแหนง
...................................
...................................
...................................

แบบ ตต. 2
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
1. ชื่อโครงการ .......................................................................................................................................
ชื่อเดิมโครงการกอนมีการเปลี่ยนแปลง (ถามี) ....................................................................................
2. สถานที่ตั้ง .............................................................................................................................................
3. ชื่อเจาของโครงการ ...............................................................................................................................
4. สถานที่ติดตอ ........................................................................................................................................
โทรศัพท .................................................... โทรสาร.............................................................................
e-mail .................................................................................................................................................
5. จัดทําโดย ...............................................................................................................................................
6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม เมื่อ...................................
7. โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ครัง้ สุดทายเมื่อ .............................................
8. รายละเอียดโครงการ
- ลักษณะ/ประเภทโครงการ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- ขนาดพื้นที่โครงการ............................................................................................................................
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
* การบําบัดน้ําเสีย...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* การระบายน้ํา .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* การจัดการขยะมูลฝอย ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* อื่นๆ ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* เปรียบเทียบรายละเอียดการดําเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกตางไปจาก
รายละเอียดทีเ่ สนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม

แบบ ตต. 3
ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการ.................................................................
มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแกไข

ระบุตามที่กําหนดไวในรายงานการ ระบุรายละเอียดการปฏิบัติ โดย
วิเคราะหผผลกระทบสิง่ แวดลอมที่ แสดงภาพถายประกอบ
ไดรับความเห็นชอบทุกขอ

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน
ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน
ชื่อโครงการ ..........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง ............................................................................................................................................................
ครั้งที่ ......................... ประจําป พ.ศ. ....................... วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. ...............
สถานที่เก็บตัวอยาง .............................................................................................................................................
พารามิเตอรที่ตรวจวัด (ตามทีร่ ะบุในรายงานฯ)
ตําแหนงที่ตรวจวัด
(ตามที่ระบุในรายงานฯ)
* มาตรฐาน
หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภท ......... จากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ลงวันที่ 24 กุมภาพนธ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง
ชื่อโครงการ ..........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง ............................................................................................................................................................
ครั้งที่ ......................... ประจําป พ.ศ. ....................... วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. ...............
สถานที่เก็บตัวอยาง .............................................................................................................................................
พารามิเตอรที่ตรวจวัด (ตามทีร่ ะบุในรายงานฯ)
ตําแหนงที่ตรวจวัด
(ตามที่ระบุในรายงานฯ)
* , ** มาตรฐาน
หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ่ ง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.
2548
** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิง้ จากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ตารางที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
ชื่อโครงการ ..........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง ............................................................................................................................................................
ครั้งที่ ......................... ประจําป พ.ศ. ....................... วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. ...............
สถานที่เก็บตัวอยาง .............................................................................................................................................
พารามิเตอรที่ตรวจวัด (ตามทีร่ ะบุในรายงานฯ)
ตําแหนงที่ตรวจวัด
(ตามที่ระบุในรายงานฯ)
*,** มาตรฐาน
หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง
กําหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคมพ.ศ. 2540
** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง
คาระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543

คณะผูดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติ
การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด
ที่ปรึกษา
นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นางปยนันท โศภนคณาภรณ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณะผูจัดทํา
นางเสาวภา หิญชีระนันท นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นางพรรณนิภา สืบสิงห
นักวิชาการสิง่ แวดลอมชํานาญการ
กลุมงานพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบ
นายวรพจน ทองอุปการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
กลุมงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
พิมพครั้งที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จํานวน ๓๐๐ เลม
จัดพิมพและเผยแพรโดย
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ตอ ๖๘๒๗ ๖๘๓๒ ๖๘๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

