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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธี การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาตให้
ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------- ----------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ในประกาศนี้ 
“โครงการหรือกิจการ” หมายความว่า โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐ หรือที่

รัฐจะอนุญาตซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการผู้ช านาญการ” หมายความว่า ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ ง หรือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นการทั่วไป 
และในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ ได้แก่ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ หรือในเขตพ้ืนที่ให้ใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

“การอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตาม
กฎหมาย หัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ด าเนิน โครงการหรือกิจการระบุวันที่ ไว้ ในหนั งสืออนุญาตให้ผู้ด าเนินการ  
ผู้ขออนุญาต ด าเนินการก่อสร้าง ประกอบกิจการโครงการหรือกิจการที่ต้องมีการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม หรือวันที่หัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือ
กิจการ หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการหรือกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงวันที่ได้รับอนุมัติ 
หรืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการด้วย 



๒ 

 

“มาตรการ” หมายความว่า มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่คณะกรรมการผู้ช านาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ หรือให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ  

“รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ” หมายความว่า รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐ หรือ
ที่รัฐจะอนุญาตซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการ
หรือกิจการแล้ว 
  ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ความถี่ และข้อยกเว้นในการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตามข้อ ๒ ให้เป็นไป 
ดังนี้ 

(๑) กรณีมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการไว้ปีละ ๒ ครั้ง หรือมากกว่า ให้เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 

(๒) กรณีมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการไว้ปีละ 1 ครั้ง หรือไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการไว้ ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม
ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 

(๓) กรณีโครงการหรือกิจการเริ่มต้นด าเนินการในช่วงระยะก่อสร้าง หรือช่วงระยะ
ด าเนินการ หรือช่วงเวลาตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใน ๒ 
เดือนก่อนถึงก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแต่ละรอบตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่
กรณี ให้เลื่อนการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการครั้งนั้นออกไปและให้น าการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการไปรวมไว้ในรายงานที่จะน าเสนอในรอบถัดไป โดยให้แยกส่วนให้ชัดเจนพร้อมกับให้ระบุเหตุผล
ของการด าเนินการดังกล่าวประกอบไว้ในรายงานด้วย ทั้งนี้ ในการเลื่อนการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายหรือส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบด้วยทุกครั้ง 

(๔) กรณีโครงการหรือกิจการมีการหยุดการด าเนินการหรือไมม่ีการด าเนินการตามรอบการ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยมีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
อ านาจตามกฎหมาย หัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ  
แล้วแต่กรณี ไม่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรอบนั้น  

(๕) กรณีไม่สามารถเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ใน (๑) หรือ (๒) ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ภายในวันสุดท้ายของรอบที่ครบ
ก าหนดเสนอรายงานแต่ละครั้ง พร้อมกับให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถเสนอรายงานได้ภายในก าหนด
ซึ่งเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการจัดท ารายงาน และภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ประทับตราลง
รับหนังสือไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ถือว่าเป็นค าร้องขอขยายระยะเวลาโดยก าหนดระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วัน
สุดท้ายของรอบที่ครบก าหนดเสนอรายงาน ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาสามารถขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 



๓ 

 

และส าหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ ามันและพลังงาน ให้สามารถขยาย
เวลาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ได้ตามระยะเวลาที่มีการขอ
ขยายด้วย 

(๖) กรณีโครงการหรือกิจการใดซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อมา
ภายหลังโครงการหรือกิจการนั้นไม่ถูกก าหนดให้ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้ว ให้ถือว่า
โครงการหรือกิจการนั้นไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศฯ ฉบับนี้  

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ (๑) และ (๔) ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

(๑) กรณีผู้ด าเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการมี
ศักยภาพเพียงพอก็สามารถที่จะจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของตนได้เอง หรือจะว่าจ้างให้ผู้อ่ืน
เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานแทนก็ได้ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบันอันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  หรือมี
วิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะก าหนดไว้  

(๔) รูปแบบและลักษณะของการจัดท า รวมทั้งการอธิบายเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ตามแบบ ตต.๓ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกเอกสารท้ายประกาศ แบบ ตต.๔ ถึงแบบ ตต.๑๙ 

 ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 
 
 
     
          (นายวราวุธ ศิลปอาชา) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


