
ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  แนวทางการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควร  ก าหนดแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๑  แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และข้อ  ๘  แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท า 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต   
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แบ่งออกเป็นสามประเภท  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการ
ของหน่วยงานของรัฐ  หรือที่รัฐจะอนุญาตตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๘  และโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศของรัฐมนตรีซึ่งออกตามมาตรา  ๔๕   

 (๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐ  หรือที่รัฐจะอนุญาตตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๘  และโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศของรัฐมนตรีซึ่งออกตามมาตรา  ๔๕   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 (๓) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต   
หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใด  ของประชาชน  หรือชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  ตามที่รัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๘   

๒. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๑  (๑)  ให้จัดท าหรือให้การรับรอง 
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังต่อไปนี้   

 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  
โดยต้องมีลายมือชื่อตนเอง  ทั้งนี้  ไม่สามารถจัดท าหรือให้การรับรองโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐได้ 

 (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย  โดยต้องมีลายมือชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน  พร้อมประทับตรา
ของนิติบุคคล  และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยสี่คน   

 (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ประเภทหน่วยงานของรัฐให้จัดท าหรือให้การรับรองได้เฉพาะรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ภายใต้ภารกิจของตนเองเท่านั้น  โดยต้องมีลายมือชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บุคคลธรรมดา  ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิตบิุคคลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน  พร้อมประทับตราของนติบิคุคล  
และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยสี่คน 

 (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด  โดยต้องมีลายมือชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชน  หรือเป็นกรรมการผู้จัดการ   
หรือผู้จัดการของบริษัทจ ากัด  หรือต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน   อย่างน้อยหนึ่งคน   
และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  (ถ้ามี)   
พร้อมประทับตราของนิติบุคคล  และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้น
อย่างน้อยสี่คน 

๓. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๑  (๒)  ให้จัดท าหรือให้การรับรองโดย
ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย  โดยต้องมีลายมือชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน  พร้อมประทับตรา
ของนิติบุคคล  และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยสี่คน   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ประเภทหน่วยงานของรัฐให้จัดท าหรือให้การรับรองได้เฉพาะรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ภารกิจของตนเองเท่านั้น  โดยต้องมีลายมือชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บุคคลธรรมดา  ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิตบิุคคลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน  พร้อมประทับตราของนติบิคุคล  
และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยสี่คน 

 (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด  โดยต้องมีลายมือชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชน  หรือเป็นกรรมการผู้จัดการ   
หรือผู้จัดการของบริษัทจ ากัด  หรือต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  อย่างน้อยหนึ่งคน  และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  (ถ้ามี)  พร้อมประทับตรา
ของนิติบุคคล  และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยสี่คน 

๔. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๑  (๓)  ให้จัดท าหรือให้การรับรอง 
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย  โดยต้องมีลายมือชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน  พร้อมประทับตรา
ของนิติบุคคล  และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยสี่คน   
ทั้งนี้  ไม่สามารถจัดท าหรือให้การรับรองโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่เป็นของตนเองได้ 

 (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด  โดยต้องมีลายมือชื่อผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา  ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชน  หรือเป็นกรรมการผู้จัดการ   
หรือผู้จัดการของบริษัทจ ากัด  หรือต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน   อย่างน้อยหนึ่งคน   
และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา   (ถ้ามี)   
พร้อมประทับตราของนิติบุคคล  และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้น
อย่างน้อยสี่คน 

๕. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช 

เลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๖๕


