
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม   
(ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดประเภทของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการ  
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในล าดับที่  ๒  และล าดับที่  ๗  ของเอกสารท้ายประกาศ  ๔  โครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ของประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

เอกสารทา้ยประกาศ  ๔ 
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึง่ตอ้งจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ล าดับ ประเภทโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ ขนาด 
๒ การพัฒนาปิโตรเลียม  ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

๒.๑  การส ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะส ารวจ 
2.2  การผลิตปิโตรเลียม  ยกเว้น  การผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ 

และผลิตปิโตรเลียมบนบก  ที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตามที่ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และสิทธิการผลิตเดิม
สิ้นสุดอายุลงในขณะที่ปิโตรเลียมยังเหลืออยู่  โดยที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม 

ทุกขนาด 

๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ  ดังนี้ 
๗.๑  การแยกก๊าซธรรมชาติ 

ทุกขนาด 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๔



ล าดับ ประเภทโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ ขนาด 
๗.๒  การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

หรือโดยการเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว 

๗.๓  การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว 
กลับเป็นก๊าซที่ใช้น้ าทะเลหรือน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติในการให้ 
ความร้อนเพื่อแปรสภาพ 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในล าดับที่  ๒  และล าดับที่  ๗  ของเอกสารท้ายประกาศ  ๖  ขั้นตอน

ในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง  ก าหนดโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  

๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

เอกสารทา้ยประกาศ  ๖ 
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ประเภทโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ ขั้นตอน 
ในการเสนอรายงาน 

๒ การพัฒนาปิโตรเลียม  ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
๒.๑  การส ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะส ารวจ 
2.2  การผลิตปิโตรเลียม  ยกเว้น  การผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ

และผลิตปิโตรเลียมบนบก  ที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตามที่ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และสิทธิการผลิตเดิม
สิ้นสุดอายุลงในขณะที่ปิ โตรเลียมยั ง เหลื ออยู่   โดยที่ ไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงการผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม 

ใ น ขั้ น ข อ รั บ 
ความ เห็นชอบจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น 
ผู้อนุญาต 

๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ  ดังนี้ 
๗.๑  การแยกก๊าซธรรมชาติ 
๗.๒  การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง

หรือโดยการเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว 

๗.๓  การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว 
กลับเป็นก๊าซที่ใช้น้ าทะเลหรือน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติในการให้ 
ความร้อนเพ่ือแปรสภาพ 

ในขั้ นขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือประกอบ
กิจการ  หรือในขั้น
ขออนุญาตประกอบ 
กิจการ  แล้วแต่กรณ ี

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๖๔


