
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวติ  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
ซึ่งต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

และหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดประเภทของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือ  
การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และ
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่   
๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกความในล าดับที่  ๘  และล าดับที่  ๙  ของเอกสารท้ายประกาศ  ๑  โครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  
อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัยคุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท า  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

เอกสารทา้ยประกาศ  ๑ 
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คณุภาพส่ิงแวดล้อม  

สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชวีิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
 

ล าดับ ประเภทโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ ขนาด 
๘ ระบบขนส่งทางอากาศ   

เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน  หรือที่ข้ึนลงชั่วคราว
ของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

ที่มีความยาวของทางวิ่ง 
ตั้งแต่  ๓,๐๐๐  เมตรขึ้นไป 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๓



ล าดับ ประเภทโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ ขนาด 
๙ ท่าเทียบเรือ   

ยกเว้นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการเพ่ือความมั่นคง
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

๑)  ที่มีความยาวหน้าท่า  ตั้งแต่  
๓๐๐  เมตรขึ้นไป  หรือที่มีพ้ืนที่ 
หน้าท่าเทียบเรือรวม  ตั้งแต่  
๑๐,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   
ยกเว้นท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอย 
ในชีวิตประจ าวันและการท่องเที่ยว   
๒)  ที่มีการขุดลอกร่องน้ าตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 
๓)  ที่มีการขนถ่ายวัตถุอันตราย  
หรือกากของเสียอันตรายซึ่งเป็น 
สารก่อมะเร็งกลุ่ม  ๑  มีปริมาณรวมกัน  
ในเดือนใดเดือนหนึ่งของรอบปี 
ตั้งแต่  ๒๕,๐๐๐  ตันต่อเดือนขึ้นไป  
หรือมีปริมาณรวมกันทั้งปีตั้งแต่  
๒๕๐,๐๐๐  ตันต่อปีข้ึนไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในล าดับที่  ๘  และล าดับที่  ๙  ของเอกสารท้ายประกาศ  ๒  ขั้นตอน
ในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต   
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

เอกสารทา้ยประกาศ  ๒ 
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ส าหรบัโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนอย่างรนุแรง 

 

ล าดับ ประเภทโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๘ ระบบขนส่งทางอากาศ   

เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน  หรือที่ข้ึนลงชั่วคราว
ของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

ในขั้นขออนุมัติ  หรือในขั้น 
ขออนุญาตโครงการ  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๓



ล าดับ ประเภทโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ ขั้นตอนในการเสนอรายงาน 
๙ ท่าเทียบเรือ   

ยกเว้นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการเพ่ือความมั่นคง 
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ในขั้นขออนุมัติ  หรือในขั้น 
ขออนุญาตโครงการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๓


