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ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับการจัดทํารายงานและแผนตามกระบวนการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง กําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย
และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๑๔ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และมาตรา ๘๐/๑ และมาตรา ๘๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ แก้ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ปิ โตรเลีย ม (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับการจัดทํารายงาน
และแผนตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เพื่ อ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และครอบคลุ ม ถึ ง การศึ ก ษาผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานจั ด ทํ า รายงานและแผน
ตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนรวมทั้งปฏิบัติตามรายงานและแผนดังกล่าว
โดยคํานึงถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักการระวังป้องกันล่วงหน้า
(๒) หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
(๓) การประกอบกิจการปิโตรเลียมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(๔) การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การให้สาธารณชนมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ข้อ ๒ รายงานและแผนตามกระบวนการบริห ารจั ด การด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มจากการรื้อ ถอน
ที่ผู้รับสัมปทานต้องจัดทําและยื่นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกอบด้วย
(๑) รายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน (Decommissioning Environmental
Assessment Report หรือ DEA Report)
(๒) รายงานการพิจารณาวิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด (Best Practical Environmental
Option Report หรือ BPEO Report)
(๓) แผนการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มสํ าหรั บ กิ จ กรรมการรื้ อ ถอน (Decommissioning Activity
Environmental Management Plan หรือ DEM Plan)
(๔) แผนการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มภายหลั ง กิ จ กรรมการรื้ อ ถอน
(Post Decommissioning Activity Monitoring Plan)
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หมวด ๑
รายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน
ข้อ ๓ รายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ต้องจัดทําโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
เป็ นผู้มี สิท ธิทํ ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสํานั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ ก่อนการจัดทํารายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ให้ผู้รับสัมปทาน
ยื่ น รายงานการกํ าหนดขอบเขตการศึ ก ษา (Scoping Report) เพื่ อ ขอรั บ ความเห็ น ชอบจากอธิบ ดี
และรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงาน
(๒) กฎระเบียบและหลักปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมการรื้อถอน
(๓) รายละเอียดโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ของ ที่ตั้งโครงการ รายการสิ่งติดตั้งที่
จะรื้อ ถอน แผนการดํ าเนิ น งานเบื้ อ งต้ น ทางเลื อกในการรื้อ ถอน กิจกรรมการรื้อ ถอน การจัด การ
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(๔) ข้ อมู ลสภาพแวดล้ อมปั จจุ บั น ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องมี สาระสํ าคั ญ ของ ประวั ติ การดํ าเนิ นงานที่
ส่งผลกระทบสําคัญต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และสภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
(๕) การกําหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ของ วิธีการกําหนดขอบเขต
การศึกษา และผลการกําหนดขอบเขตการศึกษา
(๖) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
อธิบดีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทาน
ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
หากอธิ บ ดี เห็ น ว่ า รายงานตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ถู ก ต้ อ งตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้ หรื อ มี
รายละเอียดไม่เพียงพอ อธิบดีอาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขหรือยื่นรายละเอียดเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานอยู่ในระหว่างดําเนินการตามคําสั่งนั้น ไม่ให้ถือว่าเป็นระยะเวลา
การพิจารณาของอธิบดี
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของอธิบดี หากมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสองได้ ให้อธิบดีขยายระยะเวลาการพิจารณาตามวรรคสองออกไปตามความจําเป็น
และแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบการขยายระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ขยายแต่ละครั้งต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคสอง
ข้อ ๕ ก่อนเริ่มดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder
Engagement Plan) ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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ไม่ น้ อ ยกว่ า เก้ า สิ บ วั น และถ้ า ไม่ ได้ รั บ การคั ด ค้ า นจากอธิ บ ดี ว่ า แผนดั ง กล่ า วไม่ เป็ น ไปตามประกาศนี้
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นแผนดังกล่าว ผู้รับสัมปทานจึงจะดําเนินการได้ และแผนดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
(๒) การกําหนดวิธีการในการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(๓) การกําหนดแผนการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(๔) รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(๕) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๖ ให้ผู้รับสัมปทานยื่นรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปผู้บริหาร
(๒) ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการประเมินผลกระทบ
(๓) กฎหมาย ข้อกําหนด และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
(๔) รายละเอียดโครงการ ซึ่งอย่างน้ อยต้องมีสาระสําคัญ ของ ที่ตั้งโครงการ รายการสิ่งติดตั้งที่
จะทําการรื้อถอน ทางเลือกและเทคนิควิธีการรื้อถอน ขั้นตอนและรายละเอียดของกิจกรรมการรื้อถอน ระยะเวลา
ดําเนินโครงการ การจ้างงานและสาธารณู ปโภค การจัดการของเสียที่เกิดจากการรื้อถอน การจัดการ
ด้านความปลอดภัย
(๕) ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ของ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
เป็นต้น
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(๗) การประเมินผลกระทบทั่วไปจากการรื้อถอนตามวิธีการรื้อถอนที่ได้กําหนดขึ้นในทุกทางเลือก
(๘) การประเมิ นผลกระทบสะสม ซึ่ งอย่างน้ อยต้ องมี สาระสํ าคั ญ ของ การทบทวนประเด็ น
ผลกระทบสะสม การกําหนดขอบเขตพื้นที่และระยะเวลา และผลการประเมินผลกระทบสะสม
(๙) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมสําหรับวิธีการรื้อถอนแต่ละทางเลือก
(๑๐) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๑) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
ให้ผู้รับสัมปทานยื่นรายงานตามวรรคหนึ่งเพื่อให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และกรอบระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกัน
ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ วิธีการประเมินและจัดทํารายงาน
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กําหนดในคู่มือการจัดทํารายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อ
ถอนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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ข้อ ๗ ก่อนกิจกรรมการรื้อถอน หากมีสิ่งติดตั้งที่ต้องรื้อถอนเพิ่มขึ้นหรือเทคโนโลยีด้านการรื้อถอน
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบต่อรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน ให้ผู้รับสัมปทาน
ยื่นรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มกิจกรรมการรื้อถอน
อธิบดีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทาน
ทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณา
ครบถ้วน โดยให้นําความในข้อ ๔ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ในระหว่างกิจกรรมการรื้อถอน หากมีเหตุอันสมควรที่ผู้รับสัมปทานต้องเปลี่ยนแปลง
วิธีการรื้อถอนหรือทางเลือกวิธีการรื้อถอนที่ไม่ได้ประเมินไว้ในรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน
ที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ผู้รับสัมปทานยื่นรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่ม
ดําเนินการในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง
อธิบดีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทาน
ทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิ จารณาครบถ้วน
โดยให้นําความในข้อ ๔ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
รายงานการพิจารณาวิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด
ข้อ ๙ ให้ ผู้ รับ สั ม ปทานพิ จ ารณาทางเลื อ กในการรื้อ ถอนสิ่ งติ ด ตั้ งที่ ค าดว่าเหมาะสมที่ สุ ด
จากทางเลือกทั้งหมดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
และจัดทํารายงานการพิจารณาวิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปผู้บริหาร
(๒) บทนํา: ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และขอบเขตการพิจารณาวิธีการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด
(๓) รายละเอียดโครงการ: ตําแหน่งที่ตั้งโครงการ รายละเอียดสิ่งติดตั้ง สภาพแวดล้อมพื้นฐาน
(๔) ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งและเทคนิควิธีการรื้อถอน
(๕) การพิจารณาวิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด: วิธีการและเกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือก
ผลการพิจารณาทางเลือก สรุปทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
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(๖) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
ให้ผู้รับสัมปทานยื่นรายงานตามวรรคหนึ่งเพื่อให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข และกรอบระยะเวลาที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง กํ า หนดแผนงาน ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ย
และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ วิธีการพิจารณา
และจัดทํารายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กําหนดในคู่มือการพิจารณาวิธีการ
รื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และรายงานดังกล่าวต้องพิจารณาให้ครอบคลุม
ทุกทางเลือกในการรื้อถอนที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน
ข้อ ๑๐ ในกรณี ท่ี ผู้รับ สัม ปทานได้รับความเห็ น ชอบให้ เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในรายงาน
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการพิจารณา
วิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้รับสัมปทานทบทวนการพิจารณาวิธีการรื้อถอน
ที่เหมาะสมที่สุดและยื่นรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการพิจารณาวิธีการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน
อธิบดีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทาน
ทราบภายในเก้ าสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ รายงานดั งกล่ าวและเอกสารประกอบการพิ จ ารณาครบถ้ ว น
โดยให้นําความในข้อ ๔ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับกิจกรรมการรื้อถอน

ข้อ ๑๑ ให้ ผู้ รั บสั มปทานจั ดทํ าแผนการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมสํ าหรั บกิ จกรรมการรื้ อถอน (DEM
Plan) ซึ่ ง เป็ น รายการหนึ่ ง ของแผนงานการรื้ อ ถอนโดยละเอี ย ด โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปผู้บริหาร
(๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทําแผน
(๓) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับกิจกรรมการรื้อถอน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ข) แผนการตอบสนองกรณีเหตุฉุกเฉิน
(ค) แผนการทําความสะอาดและกําจัดสารปนเปื้อนสิ่งติดตั้งที่ต้องรื้อถอน
(ง) แผนการจัดการของเสีย (Waste Management)
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(จ) แผนการจั ด การตะกอนพื้ น ทะเล (Seabed Deposits Management) สํ า หรั บ
กิ จ กรรมการรื้ อ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ ง ในทะเล หรื อ แผนการจั ด การสภาพพื้ น ที่ ใ ห้ ก ลั บ มี ส ภาพเหมื อ นเดิ ม
เท่าที่สามารถจะกระทําได้ สําหรับกิจกรรมการรื้อถอนสิ่งติดตั้งบนบก
(ฉ) แผนการกําจัดสิ่งติดตั้งภายหลังการรื้อถอน (Dismantling and Disposal Management)
(ช) แผนงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
(๔) ระยะเวลาการยื่นรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(DEM Compliance Report)
(๕) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
ให้ผู้รับสัมปทานยื่นแผนงานการรื้อถอนโดยละเอียด โดยมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับกิจกรรม
การรื้อถอน (DEM Plan) ซึ่งเป็นรายการหนึ่งของแผนงานดังกล่าว เพื่อให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๒ ในระหว่างกิจกรรมการรื้อถอน ให้ผู้รับสัมปทานยื่นรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม (DEM Compliance Report) เพื่ อให้ อธิบดี รับทราบตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ (๔) โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปผู้บริหาร
(๒) กรอบการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง มี ส าระสํ า คั ญ ได้ แ ก่ รายละเอี ย ดโดยสั ง เขปของสิ่ ง ติ ด ตั้ ง
สถานการณ์ดําเนินงานรื้อถอน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต้องดําเนินการ เป็นต้น
(๓) ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับกิจกรรมการรื้อถอน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีสาระสําคัญ ของ ความคืบหน้าและความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์
(๔) บทสรุป ข้อเสนอแนะ และการดําเนินงานขั้นต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้ผู้รับสัมปทานยื่นรายงานผลการปฏิ บัติตามกิจกรรมการรื้อถอน (Closeout Report
for Decommissioning Activity) ภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวั นนั บแต่ วั นที่ ผู้ รั บสั มปทานได้ ดํ าเนิ นกิ จกรรม
การรื้อถอนแล้วเสร็จตามแผนงานการรื้อถอนโดยละเอียด ซึ่งรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปผู้บริหาร
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ข้อมูลโดยสังเขปของสิ่งติดตั้งที่รื้อถอนแล้วและสิ่งติดตั้งที่ยังคงไว้ที่เดิม
(๔) รายละเอียดของการปฏิบัติตามแผนย่อยแต่ละแผน
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(๕) ข้ อ มู ล สิ่ ง แวดล้ อ มพื้ น ฐานสํ า หรั บ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มภายหลั ง
กิจกรรมการรื้อถอน (Baseline Data of Post Decommissioning Activity Monitoring)
(๖) การตรวจหาและการเก็บเศษซากที่ตกหล่นจากการรื้อถอน (Debris Survey and Clearance)
(๗) แผนการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มภายหลั ง กิ จ กรรมการรื้ อ ถอน (Post
Decommissioning Activity Monitoring Plan) ซึ่ ง ทบทวนและปรั บ ปรุ ง หลั ง จากได้ รั บ ข้ อ มู ล
สิ่ ง แวดล้ อ มพื้ น ฐานสํ า หรั บ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มภายหลั ง กิ จ กรรมการรื้ อ ถอน
ในข้อ (๕) แล้ว และต้องกําหนดระยะเวลาการยื่นรายงานความคืบหน้าการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายหลั งกิ จกรรมการรื้ อ ถอน (Progress of Post Decommissioning Activity Monitoring Report)
และรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน (Post Decommissioning
Activity Monitoring Report) ด้วย
(๘) ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๙) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
(๑๐) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
อธิบดีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทาน
ทราบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
โดยให้นําความในข้อ ๔ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน
ข้อ ๑๔ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการรื้อถอนและได้รับข้อมูลสิ่งแวดล้อมพื้นฐานสําหรับการติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มภายหลั งกิ จ กรรมการรื้อ ถอนแล้ ว ให้ ผู้ รับ สั ม ปทานใช้ ข้ อ มู ล ดั งกล่ า ว
ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการรื้อถอนตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับสัมปทานยื่นรายงานความคืบหน้าการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน (Progress of Post Decommissioning Activity Monitoring Report)
เพื่อให้อธิบดีทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลัง
กิจกรรมการรื้อถอน โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปผู้บริหาร
(๒) กรอบการดําเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ของ ภาพรวมของแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน สถานการณ์ติดตามตรวจสอบภายใต้รายงาน
ฉบับนี้ วิธีการติดตามตรวจสอบ
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(๓) ผลการแปลความหมายคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ได้ รั บ จากการติ ด ตามตรวจสอบในช่ ว ง
ระยะเวลาต่าง ๆ ภายหลังการรื้อถอน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๔) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
(๕) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
หากอธิบดีเห็นว่ารายงานตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้องหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอ อธิบดีอาจสั่งให้
ผู้รับสัมปทานแก้ไขหรือยื่นรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้รับสัมปทานต้องแก้ไขให้ถูกต้องหรือยื่นรายละเอียด
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้รับ สัม ปทานยื่น รายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มภายหลั ง
กิจกรรมการรื้อถอน (Post Decommissioning Activity Monitoring Report) ต่ออธิบดีเพื่อขอรับความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน
โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปผู้บริหาร
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) การดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ในแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายหลังกิจกรรมการรื้อถอน (Post Decommissioning Activity Monitoring Plan) ที่ได้แนบไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการรื้อถอน (Closeout Report)
(๔) วิธีการติดตามตรวจสอบและข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
(๕) ผลการแปลความหมายคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการติดตามตรวจสอบในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
ภายหลังการรื้อถอน และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการรื้อถอนจนถึงเวลาที่จัดทํารายงาน
(๖) สรุปค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการรื้อถอน
(๗) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
(๘) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
อธิ บ ดี จ ะพิ จ ารณารายงานตามวรรคหนึ่ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ และแจ้ งเป็ น หนั งสื อ ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทาน
ทราบภายในเก้ าสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ รายงานดั งกล่ าวและเอกสารประกอบการพิ จ ารณาครบถ้ ว น
โดยให้นําความในข้อ ๔ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี
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