เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุม ชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวย ผูแทนองคการเอกชน
ด า นสิ่ ง แวดล อ มและสุ ข ภาพ และผู แ ทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การการศึ ก ษาด า นสิ่ ง แวดล อ ม
หรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รื อ ด า นสุ ข ภาพ ให ค วามเห็ น ประกอบก อ นมี ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล า ว
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวนี้ยังไมมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการไว
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารงาน และปองกันผลกระทบตอประชาชน รวมทั้งอํานวย
ความสะดวกแกผูประสงคจะประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบกับคณะรัฐ มนตรีไดมีมติในคราว
ประชุม เมื่อวัน ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนิน การจัดทําบัญชีรายชื่อ
ประเภทกิจ การที่ มี ผ ลกระทบตอ ประชาชนอยา งรุน แรงตามหลั กการมาตรา ๖๗ วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศใหโครงการหรือกิจกรรม
ตามที่ ร ะบุ ใ นบั ญ ชีท ายประกาศนี้ เป น โครงการหรือ กิ จกรรมที่อ าจก อ ให เ กิด ผลกระทบต อ ชุม ชน
อยางรุนแรง ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ชาญชัย ชัยรุงเรือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552
ลําดับที่
1

โครงการหรือกิจกรรม

ขนาด

2

การทําเหมืองใตดนิ เฉพาะดวยวิธีออกแบบใหโครงสรางยุบตัว
ทุกขนาด
ภายหลังการทําเหมืองโดยไมมคี ้ํายันและไมมีการใสคนื วัสดุทดแทน
เพื่อปองกันการยุบตัว
เหมืองแรตะกั่ว และสังกะสี
ทุกขนาด

3

การถลุงแร
3.1 การถลุงแรดวยสารละลายเคมีในชั้นดิน (In-Situ Leaching)

ทุกขนาด

3.2 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กขั้นตน

กรณีตั้งโรงงาน
กําลังการผลิตตั้งแต 20,000 ตันตอวันขึน้ ไป
กรณีขยายโรงงาน
เพิ่มกําลังการผลิตเกินกวารอยละ 35 สําหรับโรงงานเดิมที่มกี ําลังการผลิตตั้งแต
20,000 ตันตอวันขึ้นไป หรือเพิ่มกําลังการผลิตรวมเปนตั้งแต 20,000 ตันตอวันขึ้นไป
ทั้งนี้ การตั้งหรือขยายโรงงานในโครงการหรือกิจกรรมลําดับที่ 5 ไมตอง
ดําเนินการตามประกาศนีใ้ นกรณีทโี่ ครงการหรือกิจกรรมลําดับที่ 5 นั้น ไดดําเนินการ
ตามประกาศนี้รองรับไวกอนแลว
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ลําดับที่
4

โครงการหรือกิจกรรม
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนหรือขัน้ กลางที่มกี ารใชหรือผลิตสาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
4.1 สารที่กอใหเกิดมลสารทางอากาศที่เปนอันตราย
(Hazardous Air Pollutant) ไดแก
(1) Asbestos
(2) Benzene
(3) Benzidine
(4) Bis (chloromethyl) ether
(5) Beryllium and beryllium compounds
(6) 1,3-Butadiene
(7) Cadmium and cadmium compounds
(8) Chromium (VI)
(9) Ethylene Oxide
(10) Formaldehyde
(11) Nickel compounds
(12) Phosphorus-32 , as phosphate

ขนาด
กรณีตั้งโรงงาน
มีการใชหรือผลิตสารตาม 4.1 หรือ 4.2 ตั้งแต 1,000 ตันตอวันขึ้นไป
กรณีขยายโรงงาน
เพิ่มการใชหรือผลิตสารตาม 4.1 หรือ 4.2 รวมกันเกินกวารอยละ 35
สําหรับโรงงานเดิมที่มีการใชหรือผลิตสารดังกลาวตั้งแต 1,000 ตันตอวันขึ้นไป หรือ
เพิ่มการใชสารตาม 4.1 หรือ 4.2 รวมเปนตั้งแต 1,000 ตันตอวันขึน้ ไป
ทั้งนี้ การตั้งหรือขยายโรงงานในโครงการหรือกิจกรรมลําดับที่ 5 ไมตอง
ดําเนินการตามประกาศนี้ ในกรณีทโี่ ครงการหรือกิจกรรมลําดับที่ 5 นั้นไดดําเนินการ
ตามประกาศนี้รองรับไวกอนแลว
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ลําดับที่

โครงการหรือกิจกรรม
(13) Radionuclides (including radon)
(14) Vinyl chloride
4.2 สารที่มีพิษรุนแรง (Highly Toxic) ไดแก
(1) สารที่มีคา LD50 นอยกวาหรือเทากับ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ของน้ําหนักตัว เมื่อทดสอบในหนูขาว(ทางปาก) ที่มีน้ําหนักตัว
ระหวาง 200-300 กรัม
(2) สารที่มีคา LD50 นอยกวาหรือเทากับ 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ของน้ําหนักตัว เมื่อทดสอบในกระตายขาว (ทางผิวหนัง) ที่มี
น้ําหนักตัวระหวาง 200-300 กรัม โดยสัมผัสสารติดตอกันเปนเวลา
24 ชั่วโมง หรือนอยกวา แลวมีการตายเกิดขึ้นภายใน 24 ชัว่ โมง
(3) สารที่มีคา LC50 นอยกวาหรือเทากับ 200 สวนในลานสวนโดย
ปริมาตรสําหรับกาซหรือไอ หรือนอยกวาหรือเทากับ 2 มิลลิกรัม
ตอลิตร สําหรับละออง ฟูม หรือฝุน เมื่อทดสอบในหนูขาว
(ทางการหายใจ) ที่มีน้ําหนักตัวระหวาง 200-300 กรัม โดยสูดดม
สารอยางตอเนื่องเปนเวลา 1 ชัว่ โมง หรือนอยกวา แลวมีการตาย
เกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง

ขนาด
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ลําดับที่
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ขนาด

ทั้งนี้ LD50 หมายถึง ปริมาณของสารที่ใหกับสัตว ทดลอง
ทั้งหมดเพียงครั้งเดียว แลวทําใหสัตวทดลองตายลงรอยละ 50
คา LC50 หมายถึง คาความเขมขนของสารในอากาศ หรือใน
น้ําที่ทําใหสัตวทดลองตายลงรอยละ 50
5
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นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หรือโครงการที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับ
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
ขั้นตนหรืออุตสาหกรรมปโตรเคมีขนั้ ตนหรือขั้นกลางขนาดเกิน
กวาทีก่ ําหนดไวในโครงการหรือกิจกรรมลําดับที่ 3 หรือลําดับที่ 4
แลวแตกรณี
โรงงานฝงกลบของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม หรือเตาเผาที่
จัดสรางเพื่อกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

ทุกขนาด

ทุกขนาด
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โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาทีใ่ ชเชื้อเพลิงฟอสซิล ยกเวน
กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติสังเคราะห

มีกําลังผลิตไฟฟา ตั้งแต 100 เมกะวัตต ขึ้นไป
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โรงไฟฟานิวเคลียร

ทุกขนาด

