(ร่าง)
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยที่เป็นการสมควร กำหนดรูปแบบและจำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ (๗) (ก) ข้อ ๘ (๔) (ก) ข้อ ๘ (๔) (ข) และข้อ 14 ของ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่......) ลงวันที่..…เดือน….............พ.ศ. 2564 และข้อ
๕ (๔) (ก) ข้อ ๕ (๔) (ข) และข้อ 11 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่........) ลงวันที่...…เดือน….............พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศกำหนดแนวทางการจัดส่ง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้ดังต่อไปนี้
1. ในประกาศนี้
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายความว่ า รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ
โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
2. การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่การพิจารณา
2.1 การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสาร
2.1.๑ จัดส่งต้นฉบับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก หรือฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน ๕ ฉบับ
2.๑.2 กรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่ต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ดำเนินการเพิ่มเติมจากข้อ 2.1.๑ ดังนี้
(1) การเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ จัดส่งต้นฉบับรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ จำนวน ๑ ฉบับ
(2) การเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ จัดส่งต้นฉบับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก
จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ และต้นฉบับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ
จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 2๒ ฉบับ

-22.๒ การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 2.๑
2.๒.๑ จัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน
สำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A
2.๒.๒ จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2.2.1 ที่บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
แบบพกพา (USB flash drive) หรืออุปกรณ์อื่นตามความเหมาะสมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี
3. การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกรณีที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับความเห็นชอบ ดังนี้
3.๑ การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสาร
3.1.๑ จัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก (ฉบับสมบูรณ์) ที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม แล้วตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ฉบับ
3.๑.2 กรณี ที่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสิ ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ให้เพิ่มเติมการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ (ฉบับสมบูรณ์) ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน ๑ ฉบับ
3.๒ การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
3.๒.๑ จัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A ดังนี้
(1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก (ฉบับสมบูรณ์)
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ตามข้อ 3.1.1 และรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ (ฉบับสมบูรณ์) ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ตามข้อ 3.1.๒ (ถ้ามี)
(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 3.2.1 (1) ที่ได้
ดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(3) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และฉบับย่อ (ถ้ามี) ทั้งหมดเรียง
ตามลำดับการพิจารณา
3.๒.๒ จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 3.2.1 ที่บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
แบบพกพา (USB flash drive) หรืออุปกรณ์อื่นตามความเหมาะสมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี
๔. การกรอกข้ อ มู ล เกี ่ ย วกับ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ ่ง แวดล้ อ มผ่า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

-34.1 ก่อนดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ 2 และข้อ 3
ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เข้าสู่
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องสำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม (URL :
eia.onep.go.th) และแนบหลักฐานยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนจัดส่งรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสารด้วย
4.2 การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการตาม
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.1 ในขั้นตอนการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่การ
พิจารณาตามข้อ 2 ไม่ต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
4.๓.2 ในขั้นตอนการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณี
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ตามข้อ 3 ให้แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้ดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3.2.1 (2) ด้วย เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะ
4.4 กรณีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม (URL : eia.onep.go.th) เกิ ดปั ญหาหรื อข้ อขั ดข้ องจนทำให้ ผ ู ้ ดำเนิ นการหรื อผู ้ ขออนุ ญ าต
ไม่สามารถใช้งานระบบเพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ ให้ผู้ดำเนินการ
หรือผู้ขออนุญาตดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสารและไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 หรือ 3 ก่อนได้ และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องดังกล่าวด้วย
๕. ผู ้ ด ำเนิ น การหรื อ ผู ้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ให้มีเนื้อหาครบถ้วนตรงกัน ก่อนจัดส่งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๕

(.................................................)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

