
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวติ  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
ซึ่งต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข 

ในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  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  ๕  (๑)  (ค)  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชน 
อย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ลงวันที่   ๑๙  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(ค)  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์  และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ  
โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ตลอดจน
สภาพปัญหาปัจจุบัน  พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจ
ได้รับผลกระทบ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการด าเนินการ  ทั้งนี้  การด าเนินการเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน  และการด าเนินการเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ   
ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด”   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๕  (๔)  (ก)  และข้อ  ๕  (๔)  (ข)  ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจ 
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชน 
ในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ลงวันที่   ๑๙  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(ก)  ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  ตาม  (๑)  ส าเนาต้นฉบับรายงานฉบับหลัก  และข้อมูล
รายงานฉบับหลักในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

  (ข)  กรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องจัดท ารายงานฉบับย่อตาม  (๓)  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต   
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งต้นฉบับรายงานฉบับย่อ   
และข้อมูลต้นฉบับรายงานฉบับย่อในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   ตามที่ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด”   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๑๑  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม  เรื่ อง   ก าหนดโครงการ   กิจการ  หรือการด า เนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชน 
อย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ตามข้อ  ๕  มายังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งยื่นข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดด้วย   
โดยให้ถือว่าส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงาน  
ไว้ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์  นับแต่วันประทับรับเอกสาร” 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๕


