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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการ 

ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 

จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ 
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ  ที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เห็นชอบให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประกาศประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่ อาจกอให เกิ ดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง   ทั้ งทางด านคุณภาพส่ิงแวดลอม   
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  เพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และตามมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๕๑   
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน  (upstream  petrochemical  industry)”  และ  “อุตสาหกรรม 

ปโตรเคมีข้ันกลาง  (intermediate  petrochemical  industry)”  ใหใชตามคําจํากัดความตามนิยามของ
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

“สารกอมะเร็งกลุม  ๑”  หมายความวา  บัญชีรายชื่อสารกอมะเร็งกลุม  ๑  ตามประกาศของ   
International  Agency  for  Research  on  Cancer  (IARC) 

“สารกอมะเ ร็งกลุม   ๒   A”  หมายความวา   บัญชีรายชื่อสารกอมะเ ร็งกลุม   ๒   A   
ตามประกาศของ  International  Agency  for  Research  on  Cancer  (IARC) 
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ขอ ๒ ใหกําหนดประเภท   ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ  ที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ โครงการหรือกิจการตามขอ  ๒  ใหหมายความรวมถึงโครงการของสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการรวมกับเอกชน  ทั้งที่ตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  และโครงการ
หรือกิจการซึ่งตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายดวย 

ขอ ๔ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการหรือกิจการ 
ตามขอ  ๒  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง   
กําหนด  หลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ทั้งนี้   
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน  ตองจัดทําโดยผูที่ไดรับอนุญาต 
ใหเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 

 

เอกสารแนบทายประกาศ  
 

๑.  กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ซึง่ตอง

เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นกอนขออนุมตัิตอ

คณะรฐัมนตร ี

๒.  กรณีโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจาก

คณะรฐัมนตรี ใหเสนอรายงานในขั้นขออนุมัตโิครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ หรือกอน

ดําเนินการกอสราง แลวแตกรณ ี

๓.  กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายใหเสนอรายงาน 

ตามทายตารางนี ้
 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๑ การถมทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขต
ชายฝงเดิม ยกเวนการถมทะเลที่เปนการ
ฟนฟูสภาพชายหาด   

ตั้งแต ๓๐๐  ไร   ข้ึนไป ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๒ การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร 
ดังตอไปนี ้

  

๒.๑  เหมืองแรใตดิน เฉพาะที่ออกแบบให
โครงสรางมีการยุบตัวภายหลังการทําเหมือง
โดยไมมีคํ้ายันและไมมีการใสคืนวัสดุทดแทน 
เพ่ือปองกันการยุบตัว 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ัน 
ขอประทานบัตร 

๒.๒ เหมืองแรตะก่ัว เหมืองแรสังกะสี หรือ 
เหมืองแรโลหะอ่ืนที่ใชไซยาไนดหรือปรอท
หรือตะก่ัวไนเตรต   ในกระบวนการผลติ 
หรือเหมืองแรโลหะอ่ืนที่มีอารเซโนไพไรต 
(arsenopyrite) เปนแรประกอบ (associated  
mineral) 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ัน 
ขอประทานบัตร 

๒.๓  เหมืองแรถานหิน  เฉพาะที่มีการ
ลําเลียงแรถานหินออกนอกพ้ืนที่โครงการ
ดวยรถยนต 

ขนาดตั้งแต  ๒๐๐,๐๐๐ ตนั / 
เดือน หรือ ตั้งแต 
๒,๔๐๐,๐๐๐ ตัน /ป ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ัน 
ขอประทานบัตร 

๒.๔  เหมืองแรในทะเล ทุกขนาด ใหเสนอในข้ัน 
ขอประทานบัตร 
 



 

 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๓ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ีลักษณะ
เชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี ้

  

๓.๑ นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม   
ที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ตาม ๔ หรืออุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก ตาม 
๕.๑ หรือ ๕.๒ แลวแตกรณี มากกวา ๑ โรงงาน
ข้ึนไป 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๓.๒  นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ี
ลักษณะเชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ทีม่ี
การขยายพื้นที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม  
ปโตรเคมตีาม ๔  หรืออุตสาหกรรมถลงุ      
แรเหล็ก ตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๔ อุตสาหกรรมปโตรเคมี ดังตอไปนี ้   
๔.๑ อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน 
(upstream petrochemical industry) 

ทุกขนาด หรือที่มีการ
ขยายกําลังการผลิตตัง้แต
รอยละ ๓๕ ของกําลังการ
ผลิตเดิมข้ึนไป 

 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบ
กิจการหรือข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ  หรือใน 
ข้ันขอขยายแลวแตกรณี 

๔.๒ อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง (intermediate 
petrochemical industry)  ดังตอไปนี ้

  

      ๔.๒.๑  อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง
(intermediate petrochemical industry)   
ที่ผลติสารเคมี หรือใชวัตถุดิบที่เปนสารเคมี 
ซึ่งเปนสารกอมะเร็งกลุม ๑  

ขนาดกําลังการผลิต ๑๐๐ 
ตัน/วัน ข้ึนไป หรือที่มีการ
ขยายขนาดกําลังการผลิต
รวมกันแลวมากกวา ๑๐๐ 
ตัน/วัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบ
กิจการหรือข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ หรือใน 
ข้ันขอขยาย แลวแตกรณี 

       ๔.๒.๒  อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง
(intermediate petrochemical industry) ที่ผลติ
สารเคม ีหรือใชวัตถุดิบที่เปนสารเคมี ซึง่เปน
สารกอมะเร็งกลุม  ๒ A 

ขนาดกําลังการผลิต  
๗๐๐ ตัน/วัน ข้ึนไป หรือที่
มีการขยายขนาดกําลังการ
ผลิตรวมกันแลวมากกวา 
๗๐๐ ตัน/วัน ข้ึนไป 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบ
กิจการหรือข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ หรือใน 
ข้ันขอขยาย แลวแตกรณี 



 

 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๕ อุตสาหกรรมถลุงแร หรือหลอมโลหะ 
ดังตอไปนี ้

  

๕.๑ อุตสาหกรรมถลุงแรเหล็ก ที่มีปริมาณแรปอน (input) เขา
สูกระบวนการผลิต  ตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตัน / วัน ข้ึนไป หรือที่
มีปริมาณแรปอน (input)  เขา
สูกระบวนการผลิตรวมกัน
ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตัน/วัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในข้ันขอขยาย 
แลวแตกรณ ี

๕.๒ อุตสาหกรรมถลงุแรเหล็กที่มีการผลิต
ถาน coke หรือที่มีกระบวนการ sintering 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  แลวแตกรณ ี

๕.๓ อุตสาหกรรมถลุงแร ทองแดง ทองคํา 
หรือสังกะส ี

ที่มีปริมาณแรปอน (input) 
เขาสูกระบวนการผลิต  ตั้งแต 
๑,๐๐๐ ตัน / วัน  ข้ึนไป หรือ
ที่มีปริมาณแรปอน (input) 
เขาสูกระบวนการผลิต
รวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐       
ตัน / วัน ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในข้ันขอขยาย  
แลวแตกรณ ี
 
 

๕.๔  อุตสาหกรรมถลงุแรตะก่ัว ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  แลวแตกรณ ี

๕.๕  อุตสาหกรรมหลอมโลหะ  
(ยกเวนเหล็ก และอะลูมิเนียม) 

ขนาดกําลงัการผลติ 
(output)  ตั้งแต ๕๐ ตัน/วัน 
ข้ึนไป หรือมีกําลงัการผลติ
รวมกันตัง้แต ๕๐ ตัน/วัน 
ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในข้ันขอขยาย 
แลวแตกรณ ี

๕.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว ขนาดกําลังการผลิต 
(output) ตั้งแต ๑๐ ตัน/วัน 
ข้ึนไป  หรือมีกําลังการผลิต 
รวมกันตั้งแต ๑๐  ตัน/วัน 
ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  หรือในข้ันขอขยาย
แลวแตกรณ ี



 

 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๖ การผลิต กําจัด หรือปรับแตงสารกัมมันตรงัส ี ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
อนุญาตประกอบกิจการ  

๗ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามกฎหมายวาดวย
โรงงานที่มีการเผาหรือฝงกลบของเสีย
อันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ยกเวน
การเผาในหมอเผาซิเมนตที่ใชของเสีย
อันตรายเปนเชื้อเพลิงทดแทน หรือใชเปน
เชื้อเพลิงเสริม 

ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ   แลวแตกรณ ี

๘ โครงการระบบขนสงทางอากาศ  ที่มีการกอสราง ขยาย 
หรือเพ่ิมทางว่ิงของอากาศ
ยานตั้งแต ๓,๐๐๐ เมตร
ข้ึนไป 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๙ ทาเทียบเรือ  ๑) ที่มีความยาวหนาทา 
(berth length) ตั้งแต ๓๐๐ 
เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนที่    
ทาเทียบเรือตั้งแต ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป ยกเวน 
ทาเทียบเรือโดยสารหรือ  
ทาเทียบเรือเรือสินคาเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคหรือ
ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา 
 

๒) ที่มีการขุดลอกรองน้ํา 
ตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
ข้ึนไป  ยกเวน               
ทาเทียบเรือโดยสารหรือ   
ทาเทียบเรือสินคาเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค หรือ   
ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา 
 
 
 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

๓) ที่มีการขนถายวัตถุ
อันตรายหรือกากของเสีย
อันตรายซึ่งเปนสารกอ
มะเร็งกลุม ๑ มีปริมาณ
รวมกันตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตัน/
เดือนข้ึนไป หรือมีปริมาณ
รวมกันทั้งปตั้งแต 
๒๕๐,๐๐๐ ตัน/ป ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 
 
 

๑๐ เข่ือนเก็บกักน้ํา หรืออางเก็บน้ํา ๑) ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํา
ตั้งแต ๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตร 
ข้ึนไป  หรือ 
 

๒) ที่มีพ้ืนที่เก็บกักน้ํา 
ตั้งแต ๑๕ ตารางกโิลเมตร
ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 
 
 

ใหเสนอในข้ันขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ 

๑๑ โรงไฟฟาพลังความรอน ดังตอไปนี ้   
๑๑.๑ โรงไฟฟาทีใ่ชถานหนิเปนเชื้อเพลงิ   ขนาดกําลังผลิต

กระแสไฟฟารวม ตัง้แต 
๑๐๐ เมกกะวัตต ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณ ี
 

๑๑.๒ โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกําลังผลิต
กระแสไฟฟารวม ตัง้แต 
๑๕๐ เมกกะวัตต ข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ แลวแตกรณ ี 
 

๑๑.๓  โรงไฟฟาทีใ่ชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง ซึง่เปนระบบพลงัความรอนรวม
ชนิด combined cycle หรือ  cogeneration 

ขนาดกําลังผลิต
กระแสไฟฟารวม ตัง้แต 
๓,๐๐๐ เมกะวัตตข้ึนไป 

ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  แลวแตกรณ ี
 

 ๑๑.๔ โรงไฟฟานิวเคลียร ทุกขนาด ใหเสนอในข้ันขออนุญาต
กอสรางเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันขออนุญาตประกอบ
กิจการ  แลวแตกรณ ี
 




