
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการ  ซึง่ต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม  และหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงือ่นไขในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

(ฉบับที ่ 5)  พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๗  (๗)  (ก)  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(ก)  ต้นฉบับรายงาน  ส าเนาต้นฉบับรายงาน  และข้อมูลต้นฉบับรายงานในรูปแบบ   
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๘  (๑)  (ค)  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(ค)  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ตลอดจน
สภาพปัญหาปัจจุบัน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจ
ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการด าเนินการ  ทั้งนี้  การด าเนินการเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน  และการด าเนินการเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ   
ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด”   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๘  (๔)  (ก)  และข้อ  ๘  (๔)  (ข)  ของประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(ก)  ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  ตาม  (๑)  ส าเนาต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  และข้อมูล
ต้นฉบับรายงานฉบับหลักในรูปแบบไฟล์อิ เล็กทรอนิกส์   ตามที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

  (ข)  กรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องจัดท ารายงานฉบับย่อตาม   (๓)  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต   
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่อ   
และข้อมูลรายงานฉบับย่อในรูปแบบไฟล์อิ เล็กทรอนิกส์   ตามที่ส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๑๔  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๔  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
ตามข้อ  ๗  หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี  มายังส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย 
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งยื่นข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดด้วย  
โดยให้ถือว่าส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้อง  
ครบถ้วนสมบูรณ์  นับแต่วันประทับรับเอกสาร” 

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๕


