
ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  แนวทางการจดัส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควร  ก าหนดรูปแบบและจ านวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ที่ต้องจัดส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๗  (๗)  (ก)  ข้อ  ๘  (๔)  (ก)  ข้อ  ๘  (๔)  (ข)  และข้อ  14  
ของประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการ  
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  5)  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565   
และข้อ  ๕  (๔)  (ก)  ข้อ  ๕  (๔)  (ข)  และข้อ  11  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท า 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565   
จึงออกประกาศก าหนดแนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้  ดังต่อไปนี้ 

1. ในประกาศนี้ 
 “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  รายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 

 “รายงานฉบับสมบูรณ์”  หมายความว่า  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการหรือได้รับความเห็น
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   แล้วแต่กรณี  ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามความเห็นของ
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว 

2. ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการ  จัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

 2.1 กรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



  2.1.1 ให้จัดส่งต้นฉบับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก   
หรือฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  แล้วแต่กรณี  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๕  ฉบับ  ต้นฉบับรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ  จ านวน  ๑  ฉบับ  และรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  1  ชุด  ในขั้นตอนเสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา 

  2.1.2 ให้จัดส่งต้นฉบับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก   
หรือฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  แล้วแต่กรณี  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ  ต้นฉบับ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนา  จ านวน  2๒  ฉบับ  
และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  1  ชุด   
ในขั้นตอนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 

  2.1.3 ให้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับหลัก  จ านวน  ๑  ฉบับ  รายงานฉบับ
สมบูรณ์ฉบับย่อ  จ านวน  ๑  ฉบับ  และรายงานฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   
จ านวน  1  ชุด  ภายในสี่สิบห้าวันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็น 

 2.2 กรณีโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
หรือไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   

  2.2.1 ให้จัดส่งต้นฉบับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก   
หรือฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  แล้วแต่กรณี  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๕  ฉบับ  และรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  1  ชุด  ในขั้นตอน
เสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา 

  2.2.2 ให้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับหลัก  จ านวน  ๑  ฉบับ  และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  1  ชุด  ภายในสี่สิบห้าวันนับถัดจากวันที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าให้ความเห็นชอบ 

3. นอกจากการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามข้อ   2.1.3  และ  2.2.2  แล้ว   
ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการ
ด าเนินการ  จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ดังต่อไปนี้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 3.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  2562 

 3.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับหลัก  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  และฉบับย่อ  (ถ้ามี)  ทั้งหมดเรียงตามล าดับการพิจารณา 

4. การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 4.1 จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน
ส าหรับการจัดเก็บเอกสาร  PDF/A 

 4.2 บันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา  (USB  Flash  Drive)  
หรืออุปกรณ์อื่นตามความเหมาะสม 

5. ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการ  น าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   (URL : eia.onep.go.th)   
ก่อนจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานฉบับสมบูรณ์  ดังนี้ 

 5.1 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(URL : eia.onep.go.th)  และแนบหลักฐานยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาพร้อมกับ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานฉบับสมบูรณ์   ส่งให้ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี  ภายในเวลาที่ก าหนดในหลักฐานยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 5.2 อัปโหลด  (Upload)  ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปกปิดข้อมูล
ส่วนบุคคลตามข้อ  3.1  เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 5.3 กรณีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  (URL : eia.onep.go.th)  เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องจนท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบ 
เพ่ือน าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้   ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  
และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  จัดส่งรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   ตามข้อ  2  หรือ  3   
ก่อนได้  และแจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ  
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องดังกล่าวด้วย 

 5.4 การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินการ
ตามคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6. ให้ผู้ด าเนินการ  ผู้ขออนุญาต  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการ  ตรวจสอบข้อมูลรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานฉบับสมบรูณ์
ในรูปแบบเอกสารให้ถูกต้องตรงกับเนื้อหาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนจัดส่งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



7. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยื่นไว้ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และยังอยู่
ระหว่างการพิจารณา  ให้ด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่า
จบกระบวนการพิจารณา 

8. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  5  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช 

เลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๕


