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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึง่ ผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดทาเมื่อได้รับอนุญาตให้ดาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การก าหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจั ด ท ารายงานผล
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ใ นรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจั ด ท ารายงานผล
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ใ นรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มซึ่ง ผู้ ดาเนินการ
หรื อ ผู้ ข ออนุ ญาตจะต้ องจั ด ท าเมื่ อได้รั บอนุญ าตให้ ดาเนินโครงการหรื อ กิจ การแล้ ว พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาเมื่อได้รับอนุญาตให้ดาเนินโครงการ
หรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โครงการหรือกิจการ” หมายความว่า โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
ของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
“คณะกรรมการผู้ชานาญการ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ชานาญการที่คณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ แ ต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
“การอนุมัติ หรืออนุญาตให้ดาเนินโครงการหรือกิจการ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่
ซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งรั บผิดชอบโครงการ
หรือกิจการ หรือการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการหรือกิจการระบุวนั ที่ไว้ในหนังสืออนุญาตให้
ผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต ดาเนินการก่อสร้าง ประกอบกิจการโครงการหรือกิจการที่ต้องมีการจัดทา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือวันที่หัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการหรือกิจการนั้น
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงวันที่ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการด้วย
“มาตรการ” หมายความว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก าหนดไว้ใ นรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ที่คณะกรรมการผู้ชานาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ หรือให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะ
“รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ” หมายความว่า รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใด
ของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับอนุญาต
ให้ดาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาเมื่อได้รับอนุญาตให้ดาเนินโครงการ
หรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ความถี่ และข้อยกเว้นในการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตามข้อ ๒
ให้เป็นไป ดังนี้
(๑) กรณีมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ได้กาหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการ หรือกาหนดระยะเวลาไว้ปีละ 1 ครั้ง ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
(๒) กรณีมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกาหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติตามมาตรการไว้ปีละ ๒ ครั้ง หรือมากกว่านั้น ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ของช่ว งเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุน ายน ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
(๓) กรณีโครงการหรือกิจการเริ่มต้นดาเนินการในช่วงระยะก่อสร้าง หรือช่วงระยะดาเนินการ
หรือช่วงเวลาตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใน ๒ เดือน
ก่อนครบกาหนดการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแต่ละรอบตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ให้เลื่อนการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการครั้งนั้นออกไปและให้นาผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่เลื่อนการเสนอไปรวมไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรอบถัดไป โดยให้แยกส่วนให้ชัดเจน
พร้อมกับให้ระบุเหตุผลของการดาเนินการดังกล่าวประกอบไว้ในรายงานด้วย ทั้งนี้ ให้มีหนังสือแจ้ง
การเลื่อนการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจอนุญาต
ตามกฎหมายหรือสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณีด้วยทุกครั้ง
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(๔) กรณีโ ครงการหรือกิจการหยุดการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามรอบการรายงาน
ผลการปฏิ บัติต ามมาตรการตาม (๑) หรื อ (๒) แล้ ว แต่ก รณี ให้ มี ห นัง สือ แจ้ งหน่ วยงานของรัฐ
ซึ่งมีอานาจอนุญาตตามกฎหมาย หัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบ
โครงการหรือกิจการ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรอบนั้น
(๕) กรณีไม่สามารถเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ใน (๑) หรือ (๒) ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ภายในวันสุดท้ายของรอบที่
ครบกาหนดเสนอรายงานแต่ละครั้ง พร้อมกับให้ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถเสนอรายงานได้
ภายในกาหนดซึ่งเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการจัดทารายงาน โดยให้ถือว่าเป็นคาร้องฝ่ายเดียว
ในการขอขยายระยะเวลาการเสนอรายงาน และเมื่อหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ ประทับตราลงรับ
หนังสือไว้ถูกต้องครบถ้วนภายในกาหนดเวลาแล้วให้ขยายระยะเวลาการเสนอรายงานดังกล่าวออกไปอีก
เพียง ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของรอบที่ครบกาหนดเสนอรายงานแต่ละครั้ง
(๖) กรณีโครงการหรือกิจการใดที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ ง ชาติ ป ระกาศกาหนดให้ ต้อ งจั ด ท ารายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ต่ อ มารัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมิได้ประกาศกาหนดให้โครงการหรือกิจการนั้น
ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ถือว่าโครงการหรือกิจการนั้นไม่เข้าข่ายตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ต้องจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ”
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๔ (๒) ๒.๑) ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาเมื่อได้รับ
อนุญาตให้ดาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“๒.๑) โครงการประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ามันและพลังงาน
ภายในเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของปีถัดไป แล้วแต่กรณี
หากมีการขอขยายเวลาการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตามข้อ ๓ (๕) แล้ว
ให้ระยะเวลาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ขยายออกไป
เท่ากับระยะเวลาตามข้อ ๓ (๕) ด้วย”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ (๑) และ (๔) ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาเมื่อได้รับ
อนุญาตให้ดาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

“(๑) กรณีผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการใด
ที่มีความสามารถเพียงพอจะจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของตนเองก็ได้ หรือจะว่าจ้าง
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนก็ได้ แต่สาหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการของผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาต ยกเว้น
หน่ ว ยงานของรัฐที่ เป็ น ผู้รับผิ ด ชอบโครงการหรือ กิจ การ และเป็นห้องปฏิ บัติการที่ ขึ้นทะเบียนกับ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย หรื อ เป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐาน
จากหน่ ว ยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล หรือมีวิธีการ
ตรวจวัดที่เป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะกาหนดไว้
(๔) รูปแบบและลักษณะของการจัดทา รวมทั้งการอธิบายเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการจะต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ ตามแบบ ตต.๓”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกเอกสารท้ายประกาศ แบบ ตต.๔ ถึงแบบ ตต.๑๙
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

