
ขัน้ตอนการเสนอรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการปอ้งกนั 

และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดล้อม ตาม พ.ร.บ.สง่เสริมสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
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Link ตัวอย่างรายงาน และวธีิทาํรายงาน

https://is.gd/rdaJjS
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 ว่าท่ี ร.ต.กฤชนนท์ แสดงฤทธ์ิ / Act. Sub.-Lt. KRITNON SADANGRIT

 ตาํแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร

 การศึกษา: - ปริญญาตรี  นิตศิาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง

- ประกาศนียบัตร อบรมวิชาว่าความ รุ่นท่ี 9 สภาทนายความ

 ประสบการณ์ทาํงาน

1. ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร บริษัท ควอลิตี ้พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเมนท์ จํากดั

2. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาสินไหม  บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั

3. ทนายความท่ีปรึกษา   บริษัท สํานกักฎหมายดศิ�ตุม์และวฒันา จํากดั

4. หวัหน้าสว่นกฎหมายสายเชา่ซือ้รถยนต์และอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ธนบรีุพานิช ลีสซิ่ง จํากดั (ในเครือบริษัท ธนบรีุ ประกอบรถยนต์ จํากดั)

5. หวัหน้าแผนกกฎหมาย สายงานเชา่ซือ้รถยนต์

บริษัทธนบรีุทานิช ลิ่สซิ่ง จํากดั (ในเครือบริษัทธนบรีุ ประกอบรถยนต์ จํากดั)

6.  หวัหน้าสํานกังาน สํานกังานกฎหมายวา่ท่ีร้อยตรี กฤชนนท์ แสดงฤทธ์ิ

7.  ทนายความผู้ไกลเ่กล่ียข้อพิพาท  สภาทนายความ

8.  ทนายความอาสาประจําหนว่ยงานราชการ  สภาทนายความ

9.  กรรมการสอบสวนคดีมารยาท  สภาทนายความ

10. ทําธุรกิจสว่นตวัด้านสขุภาพ

11. บริษัท บางกอกแมนเนจเม้นท์ เรียลตี ้จํากดั ฝ่ายกฎหมายและผู้จดัฝ่ายปฏิบตักิาร 

 โทร 095-8942442 
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ตรวจสอบว่าอาคารท่ีเข้าข่าย

ต้องทาํงานงานติดตาม

ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม พ.ร.บ. 

สิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2561

วิธีค้นหารายการผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

วิธีการรายงานผลการปฏิบัตติาม

เง่ือนไขของมาตรการป้องกันและ 

แก้ไข ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทลงโทษ กรณีท่ีไม่จัดส่ง

รายงานมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลผลกระสิ่งแวดล้อม

5

เนือ้หา
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1.“พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า” หมายความว่า  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  
๒๕๖๑” 

2.“อนุญาต” หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยนิยอมให้บุคคลใดกระทาํการใด ที่มีกฎหมายกาํหนดให้ต้อง
ได้รับความยนิยอมก่อนกระทาํการนัน้  และให้หมายความรวมถงึการออกใบอนุญาต  การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การขึน้
ทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตร  และการให้อาชญาบัตรด้วย

3. “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึน้จากการดาํเนินโครงการ
หรือกิจการหรือการดาํเนินการใดของรัฐจะอนุญาตให้มีการดาํเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วน ได้เสียอื่นใดของประชาชน เพื่อกาํหนดมาตรการป้องกนัแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว

4. “ผู้ดาํเนินการ” หมายความว่า เจ้าของโครงการหรือกิจการดาํเนินการที่ต้องจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๔๘ และให้หมายความรวมถงึผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสาํหรับทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุด และผู้จัดสรรที่ดินหรือคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรรสาํหรับสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินด้วย

คาํนิยาม ที่เก่ียวกับ พรบ.ฉบับที่ 2
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ตามมาตรา ๕๑/๕ แห่ง พระราชบัญญัต ิ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เพื่อประโยชน์ในการตดิตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ให้ผู้ดาํเนินการ หรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดาํเนินการแล้ว จัดทาํรายงานผลการปฏบัิตติามมาตรการที่กาํหนดไว้ในรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอาํนาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตปิระกาศกาํหนด

ทาํไมต้องจัดทาํรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการที่กาํหนดไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  และวธีิการจัดทาํรายงานผลการ
ปฏิบัตติามมาตรการที่กาํหนดไว้ในรายงาน 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งผู้ดาํเนินการ  หรือ
ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาํเม่ือได้รับอนุญาตให้

ดาํเนินโครงการหรือกิจการแล้ว   

ประกาศ ณ วันที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

กฎหมายที่เก่ียวข้อง
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เร่ือง กาํหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกจิการซึ่งต้องจัดทาํรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทาง

การจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2535

กฎหมายที่เก่ียวข้อง
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หลักในการพจิารณาว่าอาคารชุด หรือ หมู่บ้านจัดสรรเข้าข่ายต้องจัดทาํรายงานหรือไม่

อาคารที่เข้าข่าย

1.ได้รับอนญุาต ให้ก่อสร้าง 

หลัง วนัท่ี 22 ตลุาคม 2535

2.ข้อกําหนด มีจํานวนห้องพกั

ตัง้แต่ ๘๐ ห้องขึน้ไป ตาม

ประกาศกฎกระทรวง

สิ่งแวดล้อม ฉบบัลงวนัท่ี 22 

ตลุาคม 35

3. มีจํานวนห้องพกัตัง้แต่ ๘๐ 

ห้องขึน้ไป หรือมี พืน้ท่ีใช้สอย 

ตัง้แต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้

ไป ตามประกาศ กฎกระทรวง

สิ่งแวดล้อม ฉบบัลงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 52 

4.กําหนดเขตพืน้ท่ีและ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ฉบงัลงวนัท่ี 30 

กรกฏาคม 53
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หลักในการพจิารณาว่าอาคารชุด หรือ หมู่บ้านจัดสรรเข้าข่ายต้องจัดทาํรายงานหรือไม่

1.ได้รับอนญุาตการจดัสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือเพ่ือประกอบการ พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัสรรท่ีดิน

หลัง วันที่ 22 ตุลาคม 2535

2. มีข้อกําหนด การจดัสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย

การจดัสรรท่ีดิน จํานวนท่ีดินแปลงย่อยตัง้แต่ ๕๐๐ แปลง หรือ เนือ้ท่ีเกินกว่า ๑๐๐ ไร่ตามประกาศกฎกระทรวงสิ่งแวดล้อม 

ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 35

3. กําหนดเขตพืน้ท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบงัลงวนัท่ี 

30 กรกฏาคม 53

หมู่บ้านจัดสรรที่เข้าข่าย
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ตัวอย่างประกาศกระทรวง และ ใบขออนุญาตก่อสร้าง (อ.1)
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ตัวอย่างการพจิารณาจากใบ อ.1
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ตัวอย่างการพจิารณาจากใบ จากใบ จ.ส.2



ค้าหาว่าได้รับมอบจากโครงการ

หรือไม่ 

15

ผังกระบวนการ

ค้นหาว่าได้รับมอบเล่มรายงาน

จากโครงการหรือไม่ 

กรณีไม่พบรายงาน 

นําข้อมูลในรายท่ีข้อครัง้แรก มาจัดทาํ

รายงานมาตรการป้องกัน และตดิตาม

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

จัดส่งรายงานต่อเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมี

อาํนาจอนุญาต
สาํนักงานท่ีดนิ 

กรุงเทพฯ

สผ.

สาํนักงานท่ีดนิ

จังหวัด

กทม.

ทสจ.

ต่างจงัหวดั

ทาํหนังสือร้องขอไปยงั

โครงการ 

(ลงทะเบียนตอบรับ ) 

ค้นหาทางเว็บไซต์

http://eia.onep.go.th/index.php

ได้รายงาน

ไม่พบรายงาน

พบรายงาน

http://eia.onep.go.th/index.php
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ค้นหารายการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

กรณีเข้าข่ายที่ต้องจัดทาํรายงาน
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วธีิคนหารายงานวธีิค้นผ่านทางเวบ็ไซต์  http://eia.onep.go.th/index.php

http://eia.onep.go.th/index.php
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วธีิคนหารายงาน1. ค้าห้าซ่ืออาคาร  

1 2

3
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วธีิคนหารายงาน2. จากซือ้เจ้าของโครงการ  

3

1

2
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วธีิคนหารายงาน3. ค้าหาจากปีที่ขออนุญาต

1
2

3
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รายละเอียดการจัดทาํ                                                        

รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตาม       

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ข้อมูลหลักๆในการจดัทาํ

1. ข้อมูลทัว่ไป  นําข้อมูลใน
เล่มรายงานหน้าที่ 1-4 นํามา

ลงใน  บทที่ 1 

2.นําข้อมูลในตาราง หรือ สาํเนาตรา
ราง มาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบทที่ 5 
หรือ อาจอยู่ บาที่ 6

3. นําข้อมูล ในตาราง หรือ สาํเนา
ตาราง มาตรการตดิตาม ตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ดาํเนินการ ในบทที่ 5 หรือ อาจอยู่ที่ 6  
( มีกาํหนดคามถี่ และผู้รับผิดชอบ )

4. ผลการตดิตามคุณภาพ 

ผลตรวจคุณภาพ นํา้ดี, นํา้เสีย  
นํา้สระ

5. ภาคผนวก ทส.1,2, บันทกึน้ําไฟ, บัน
ระบบ, ป้องกันอัคคีภัย, เตือนภัย, และ

กจิกรรมต่างๆ
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หัวข้อที่กาํหนดในรายงาน 4 บท (ต่อ) 

1 บทนํา

1.1 หนังสือรับรองการจัดทาํรายงาน

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1.3 กจิกรรมภายในโครงการ

1.4 ความเป็นมาในการจัดทาํรายงาน 

2 การตดิตามตรวจสอบการปฏบัิตติามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิด

ดาํเนินการ

2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิด

ดาํเนินการ

3 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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หัวข้อที่กาํหนดในรายงาน 4 บท (ต่อ) 

4 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏบัิตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 1 แบบบันทกึรายละเอียดของสถติแิละข้อมูลซึ่ง

แสดงผลการทาํงานของระบบบาํบัดนํา้าเสีย

ภาคผนวกที่ 2 เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ภาคผนวกที่ 3 รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจาํวัน 

ภาคผนวกที่ 4 การทาํความสะอาดถังเกบ็นํา้ต่างๆของโครงการ

ภาคผนวกที่ 5 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจาสระว่ายนํา้

ภาคผนวกที่ 6 พืน้ที่สีเขียว และงานดูแลสวน 

ภาคผนวกที่ 7 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ 

ภาคผนวกที่ 8 ความสะดาด และการกาํจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวกที่ 9 กจิกรรมซ้อมหนีไ้ฟ และสภาพเศรษฐกจิและสังคม 
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หัวข้อที่กาํหนดในรายงาน 4 บท 

ภาคผนวกที่ 10 การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบาํรุงรักษาอาคาร

ภาคผนวกที่ 11 เอกสารขึน้ทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพนํา้ทิง้

ภาคผนวกที่ 12 มาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ทิง้จากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด

ภาคผนวกที่ 13 เอกสารสาํคัญที่ทางราชการออกให้
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วธีิคนหารายงานตารางที่ระบุภายในเล่มแรก   

กิจกรรมภายในโครงการ (อยู่ในบทนํา) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  (เอาจาก บทที่5 ในเล่มแรก * เอาเฉพาะระยะดาํเนินการ )

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (เอาจาก บทที่6 ในเล่มแรก * เอา
เฉพาะระยะดาํเนินการ )

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํา้ทิง้,นํา้ดี และนํา้ในสระ

1

2

3

4
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วธีิคนหารายงานรูปภาพที่เก่ียวข้อง (ใส่ต่อจากตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม )

> ภาพแสดงที่ตัง้โครงการ

> บริเวณพืน้ที่รอบโครงการ

ป้ายช่ือโครงการ และบริเวณภายนอกตัวอาคาร

ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง

กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง

กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพืน้ที่โครงการ

ป้ายบ่งชีท้างหนีไฟ

อุปกรณ์ดับเพลิง

หวัจ่ายนํา้ดับเพลิง

รางระบายนํา้ภายในโครงการ

จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายนํา้

บริเวณโดยรอบสระว่ายนํา้

ห้องนํา้บริเวณสระว่ายนํา้ มีล็อกเกอร์สาํหรับเกบ็ของใช้ส่วนตัว

บริเวณโดยรอบพืน้ที่จอดรถ

บริเวณโดยรอบโครงการและพืน้ที่เขียว

แสดงการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพนํา้ทิง้

แสดงการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพนํา้ในสระว่ายนํา้

( ใส่ต่อจากตาราง ที่ 2 มาตรการป้องกัน )  
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่  1 ( 1 บทนํา )

1.ตารางมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่  ( 1 บทนํา )   ต่อ 
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่  ( 1 บทนํา )   ต่อ 
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วธีิคนหารายงาน

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

- ลกัษณะภมิูประเทศ 

2 คณุภาพอากาศ 

- ฝุ่ นละออง 

- มลพษิทางอากาศ

- เสียง 

3 คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์

- นํา้เสีย

- นํา้ใช้

- การกําจดัขยะมลูฝ่าย

- การปอ้งกนัอคัคีภยั

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.1 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงาน

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงาน

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงาน

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงาน

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม



38

วธีิคนหารายงาน

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงาน

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานรูปภาพที่เก่ียวข้อง (ใส่ต่อจากตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม )

> ภาพแสดงที่ตัง้โครงการ

> บริเวณพืน้ที่รอบโครงการ

ป้ายช่ือโครงการ และบริเวณภายนอกตัวอาคาร

ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง

กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง

กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพืน้ที่โครงการ

ป้ายบ่งชีท้างหนีไฟ

อุปกรณ์ดับเพลิง

หวัจ่ายนํา้ดับเพลิง

รางระบายนํา้ภายในโครงการ

จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายนํา้

บริเวณโดยรอบสระว่ายนํา้

ห้องนํา้บริเวณสระว่ายนํา้ มีล็อคเกอร์สาํหรับเกบ็ของใช้ส่วนตัว

บริเวณโดยรอบพืน้ที่จอดรถ

บริเวณโดยรอบโครงการและพืน้ที่เขียว

แสดงการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพนํา้ทิง้

แสดงการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพนํา้ในสระว่ายนํา้

( ใส่ต่อจากตาราง ที่ 2 มาตรการป้องกัน )  
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วธีิคนหารายงาน

1 คณุภาพอากาศ 

-ฝุ่ นละออง

- มลพษิทางอากาศ

2 เสียง

3 นํา้ใช้

4 สระว่ายนํา้

- โครงสร้างของสระ

- อบุตัิเหตกุารจมนํา้

- คณุภาพนํา้ในสระ

5 นํา้เสีย

- คณุภาพนํา้ทิง้ก่อนบําบดั

- คณุภาพนํา้ทิง้หลงับําบดั

- คณุภาพนํา้ทิง้ก่อนระบายสู่ภายนอก

- การทํางานของระบบบําบดันํา้เสีย

- การระบายนํา้

6 ขยะมลูฝ๋อย

7 ระบบไฟฟา้

8 การอนลุกัษณ์พลงังาน

9 ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั

10 การระบายอากาศ

11 การจราจร

12 ชีวะอนามยั และความ

ปลอดภยั

13 ทศันียภาพ

14 คณุภาพชีวิต และความพงึ

พอใจ

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงาน

จดัทํา ทส 1 และ2

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงาน

จดัทํา ทส 1 และ2

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม



53

วธีิคนหารายงาน
ตารางตรวจคุณภาพนํา้ทิง้ แต่ละจุด

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 3 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงาน

ผลคุณภาพนํา้ทิง้

ตัวอย่างข้อมูลบทที่ 3 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม
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วธีิคนหารายงานตัวอย่างข้อมูลบทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการ

4.1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากผลการตรวจสอบการ

ปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ ................ ขอ

บริษัท ......................ใส่ช่ือเจ้าของโครงการ ................

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 พบว่า

ทางโครงการได้ปฏิบัตติามมาตรการฯ ได้อย่าง

ครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความ ตระหนักและการให้

ความสาํคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

4.2 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากผลการ

ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมในช่วงเดือน 

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยการ

ตรวจวัดคุณภาพนํา้ทิง้ และคุณภาพนํา้จากสระ

ว่ายนํา้พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนด 
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วธีิคนหารายงาน

แบบบันทกึรายละเอียดของสถติแิละข้อมูลซึ่งแสดงผลการทาํงานของระบบบ้าบัดนํา้เสีย และการดูแล

ตัวอย่างภาคผนวก 1
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วธีิคนหารายงาน

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย ใบตรวจเช็คและบาํรุงรักษา FIRE HOSE

ตัวอย่างภาคผนวก 2
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วธีิคนหารายงาน

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย ใบตรวจเช็คและบาํรุงรักษา Exit Light

ตัวอย่างภาคผนวก 2
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วธีิคนหารายงาน

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย ใบตรวจเช็คและบาํรุงรักษา Fire Alarm System

ตัวอย่างภาคผนวก 2
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วธีิคนหารายงาน

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย
ใบตรวจเช็คและบาํรุงรักษา Emergency Light

ตัวอย่างภาคผนวก 2
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วธีิคนหารายงาน

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจ้าวัน

บันทกึไฟฟ้าประจาํวัน

ตัวอย่างภาคผนวก 3
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วธีิคนหารายงาน

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจาํวัน

บันทกึมิเตอร์ นํา้ประปา
ตัวอย่างภาคผนวก 3
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วธีิคนหารายงาน

เป็นรูปภาพ

ภาคผนวก  4 การทาํความสะอาดถังเกบ็นํา้ต่างๆของโครงการ 

ภาคผนวก  5 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจาํสระว่ายนํา้ และการดูแล

ภาคผนวก  6 พืน้ที่สีเขียว และงานดูแลสวน  

ภาคผนวก  7 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ  

ภาคผนวก  8 ความสะดาด และการกาํจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก  9 กจิกรรมซ้อมหนีไ้ฟ และสภาพเศรษฐกจิและสังคม

ภาคผนวก  10 การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบาํรุงรักษาอาคาร

ภาคผนวก 4-11
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วธีิคนหารายงาน เป็นรูปภาพ

ภาคผนวก  5 อปุกรณ์ช่วยชีวิตประจําสระว่ายนํา้ และการดแูล
ภาคผนวก  6 พืน้ท่ีสีเขียว และงานดแูลสวน  

ภาคผนวก 4-11
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วธีิคนหารายงาน

เป็นรูปภาพ

ภาคผนวก  7 ปา้ยสญัลกัษณ์ตา่งๆ  

ภาคผนวก 4-11
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วธีิคนหารายงาน

เป็นรูปภาพภาคผนวก  8 ความสะอาดและการกําจดัขยะมลูฝอย

ภาคผนวก 4-11
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วธีิคนหารายงาน

ภาคผนวก  9 กิจกรรมซ้อมหนีไ้ฟและสภาพเศรษฐกิจและสงัคม

เป็นรูปภาพ

ภาคผนวก 4-11
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วธีิคนหารายงาน

ภาคผนวก  10 การตรวจสอบอาคาร และการซอ่มบํารุงรักษาอาคาร

เป็นรูปภาพ

ภาคผนวก 4-11
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วธีิคนหารายงาน เอกสารขึน้ทะเบียนห้องปฏิบตักิารวิเคราะห์เอกชนภาคผนวก 4-11
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ตัวอย่างรายงาน 
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ตัวอย่างรายงาน

เดอะทรัสต์ โมดิซ เดอะรูมเจริญกรุง
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การนําส่งรายงาน

2 วิธี 

กรณีเข้าข่ายที่ต้องจัดทาํรายงาน
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วิธีการนําส่ง และความถี่

► ความถ่ี ตามท่ีคณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กําหนด 

> ในกรณี กําหนดให้เสนอรายงานฯ ปีละ 1 ครัง้  ให้เสนอรายงานฯ ภายในเดือน มกราคม   

ของปีถดัไป

> ในกรณี กําหนดให้เสนอรายงานฯ ปีละ 2 ครัง้  ให้เสนอรายงานฯ ภายในเดือน 

กรกฎาคม และเดือน มกราคม ของปีถดัไป

> ในกรณีท่ีไม่กําหนด ให้โครงการเสนอรายงานฯ ปีละ 2 ครัง้
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ตัวอย่าง วธีิดูความถ่ี   
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1 ) นําส่งด้วยตนเอง 

► กทม.   ทําเลม่รายงาน จํานวน 3 เลม่ พร้อม CD 
1) นําสง่ เลม่รายงาน จํานวน 2 เลม่  พร้อม CD  นําสง่ท่ีสํานกังาน

ท่ีดิน กทม.

(ศนูย์ราชการชัน้ 2 ) 

ครัง้ท่ี 1 นําสง่ภายใน วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

ครัง้ท่ี 2 นําสง่ภายในวนัท่ี  31 มกราคม ปีถดัไป

2) จดัเก็บไว้ในนิติฯ จํานวน 1 เลม่ 
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1 ) นําส่งด้วยตนเอง 

► ต่างจงัหวดั ทําเลม่รายงาน จํานวน 4 เลม่ พร้อม CD 
1) นําสง่ เลม่รายงาน จํานวน 3 เลม่  พร้อม CD  นําสง่ท่ีสํานกังาน

ท่ีดิน จงัหวดั 

และ ทสจ. 

ครัง้ท่ี 1 นําสง่ภายใน วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

ครัง้ท่ี 2 นําสง่ภายในวนัท่ี  31  มกราคม ปีถดัไป

2 ) จดัเก็บไว้สํานกังานนิติฯ จํานวน 1 เลม่ 
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2 การย่ืนผ่านเว็บไซต์



78

หลังจากลงทะเบียน

ขัน้ตอนลงทะเบียน

1 กรอกช่ือนิตบิคุคล...................

2 ใสห่มายเลขผู้ เสียภาษีนิตฯิ

2 แบนเอกสารสําคญันิตบิคุคลฯ (อช.13 )

3 ใสเ่บอร์นิตบิคุคลฯ 

4 ปริน้ท์ รหสัเก็บไว้
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ขัน้ตอนการย่ืนการย่ืนผ่านเว็บไซต์

อยู่ในฉบบัสมบูรณ์

จะระบุในรายงานฉบบัสมบูรณ์ จะระบุในรายงานฉบบัสมบูรณ์
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กรณีนําส่งไม่ทนั
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บทลงโทษ / บทปรับ
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ไม่นําส่งรายงานตามที่กาํหนด 
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ไม่นําส่งรายงานตามที่กาํหนด 

มาตรา  ๑๐๑/๒  ผู้ ดําเนินการหรือผู้ขออนญุาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ท่ีกําหนดไว้ในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  ๕๑/๕  วรรคหนึง่  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ล้านบาท”

มาตรา  ๑๑๐/๒  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญตัินีท่ี้มีโทษปรับสถานเดียวหรือ เป็นความผิดท่ีมีโทษปรับหรือจําคกุไม่เกิน

สองปี  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ในกรณีท่ีพนกังานสอบสวน  เจ้าพนกังานควบคมุมลพษิ  หรือ

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพบว่าบคุคลใด กระทําความผิดตามวรรคหนึง่ และบคุคลนัน้ยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนกังานสอบสวน 

เจ้าพนกังานควบคมุมลพษิ  หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี  แล้วแต่กรณี  ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวนั นบัแต่

วนัท่ีบคุคลนัน้แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ

เม่ือผู้ ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมี การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกนั

ตามบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา”
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หนังสอบสอบถามไปยัง สผ.



85
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ประชุมหารือสอบถาม และขอคาํแนะนําเก่ียวกับการบังคับใช้ และวธีิปฏิบัต ิดาํเนินการตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกฎกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมที่ออกตามความในพระราชบัญญัตฉิบับดังกล่าววันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัน้๓ 

เร่ืองเดมิ นิตบุิคคลอาคารชุด เดอะคีย์ บีทีเอส วุฒากาศ มีหนังสือที่ QPM๔๓๓-๐๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒  ขอหารือ สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม กรณีพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพและส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจากการบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัต ิดังนัน้ เพื่อให้นิตบุิคคลอาคาร

ชุดฯ สามารถปฎบัิตติามกฎหมายดังกล่าวได้ถูกต้อง
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รายการสอบถาม

ประเดน็หารือ ตอบหารือ

๑.อาคารชดุอยู่ในคํานิยาม ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษา

คณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
ประกาศกม.ตัง้แต่ปี ๓๕ แล้วท่ีต้องทําEIA อยู่ในนิยาม

อาคารชดุต้องทํา EIA หรือไม่

๒. อาคารชดุท่ีจดทะเบียนเป็นอาคารชดุก่อนวนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๓๕ จะอยู่ภายใต้บทบญัญตัิตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษา

คณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีจะต้องจดัทํา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือไม่ 

อาคารชดุพกัอาศยัตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุท่ีได้รับใบอนญุาต

ก่อสร้าง (อ.๑) ก่อนวนัท่ี ๒๒ ต.ค.๓๕ ไม่เข้าข่ายต้องจดัทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

๓. ปัจจบุนัได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตัิตามมาตรา 

๔๘ วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) แล้วหรือไม่

ปัจจบุนัได้มีประกาศกําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการท่ี

ต้องทําEIA ลงราชกฤษฎีการ ๔ ม.ค.๖๒
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รายการสอบถาม

ประเดน็หารือ ตอบหารือ

หมายถึง Guideline ใช่ไหม

๔. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) ท่ีมี

ผลบงัคบัใช้นบัแต่วนัท่ี ๑๙๑๘ ก.ค. ๖๑ นัน้ จะมีผลย้อนหลงัไปบงัคบัใช้

กบัอาคารท่ีขออนญุาตก่อสร้างอาคารก่อนวนัท่ี ๑ ส.ค.๖๑ ๓๕หรือไม่ 

ไม่มีผลบงัคบัใช้กบัอาคารชดุท่ีเข้าข่ายต้องทํารายงาน EIA

๕.นิติบคุคลอาคารชดุ/นิติบคุคลจดัสรร จะต้องทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลการปฏิบตัิตามมาตรการนําส่งให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบปีละ ๑ ครัง้ หรือ ๒ ครัง้

การจดัส่งรายงานผลการปฎิบตัิตามมาตรการ จํานวนความถ่ีในการ

ส่งขึน้อยู่กบัท่ีระบไุว้ในรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ (ปีละคร้ัง ปีละ ๒ คร้ัง กรณีทีไ่ม่ไดกํ้าหนดใหเ้สนอปี

ละ ๒ คร้ัง)
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รายการสอบถาม

ประเดน็หารือ ตอบหารือ

หมายถึง รายงานผลการปฎิบตัิตามมาตรการ (monitor)

๖. และหากกรณีต้องมีการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการจะต้องส่งให้หน่วยงาน

ราชการใด และมีวิธีการจดัส่งอย่างไร

ต้องส่งให้หน่วยงานอนญุาต (กรมท่ีดิน)กทม. ส่ง๒ เล่ม ตจว. ๓เล่ม 

กรมท่ีดิน เก็บ ทสจ.เก็บ และสผ.เก็บ 

๗. การส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตัง้แต่

เร่ิมต้นขออนญุาตก่อสร้างจนก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ใครเป็นผู้ส่งมอบ 

และรับมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ช่วงขออนญุาตก่อสร้างต้องเป็นเจ้าของโครงการท่ีย่ืนขออนญุาต แต่

หลงัก่อสร้างเสร็จเปิดใช้อาคาร ได้ใบ อ.๖ และจดนิติบคุคลอาคารชดุ

โอนนิติบคุคล เจ้าของโครงการตอ้งส่งมอบเงือ่นไขรายงานฯ และ

มาตรการ EIA ใหก้บันิติบคุคลอาคารชดุ เพ่ือจะได้จดัทําผลการ

ปฏิบตัิตามมาตรการต่อไป
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รายการสอบถาม

ประเดน็หารือ ตอบหารือ

๘.หากทางโครงการผู้ ก่อสร้างมีหน้าท่ีต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงาน monitorแล้วความรับผิดชอบของ

โครงการผู้ ก่อสร้างอาคาร จะต้องรับผิดชอบอีกเป็นเวลาก่ีปี

การจดัส่งรายงานผลการปฎิบตัิตามมาตรการเป็นหน้าท่ีของเจ้าของ

โครงการตามท่ีระบไุว้ในรายงานผลการปฎิบตัิตามมาตรการ เม่ือมี

การส่งมอบให้นิติบคุคลอาคารชดุ นิติฯ จะมีหน้าท่ีเป็นผู้รายงาน

ตลอดไป ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการไม่ได้ส่งมอบให้นิติฯ จะต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบ

๙. กรณีท่ีอาคารชดุท่ีเข้าข่ายตามกฎหมาย ท่ีมีหน้าท่ีจะต้องจดัทํา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพ.ร.บ.ส่งเสริม

และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ไม่มี

รายงานฯ โดยมีสาเหตอุาจเป็นเพราะทางโครงการผู้ ก่อสร้าง ไม่มีการส่ง

มอบเอกสารรายงานฯ หรือส่งมอบรายงานฯ ไม่ครบถ้วน หรือค้นหา

ข้อมลูในเวปไซต์สผ. แล้วไม่พบข้อมลู จะต้องดําเนินการขอ

เอกสารรายงานดงักล่าวได้จากหน่วยงานใด และมีวิธีการขอ

เอกสารรายงานฯ อย่างไร

ถ้าหายต้องหากบัเจ้าของโครงการก่อนและไปดําเนินการตามกม.

ปกครอง (ถามกนต.)
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รายการสอบถาม

ประเดน็หารือ ตอบหารือ

๑๐.หากนิติบคุคลอาคารชดุ/นิติบคุคลบ้านจดัสรร ไม่ดําเนินการจดัทํา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงาน monitorนําส่งให้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะมีบทกําหนดโทษอย่างไร

ตามมาตร ๑๐๑/๒ ระบวุ่า ผู้ ดําเนินการหรือผู้ขออนญุาตผู้ใดไม่นําส่ง

รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงาน EIA ตาม

มาตรา ๕๑/๕ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท
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Application: Smart EIA
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