เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงาน
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษามาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในรายการที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๒๑ ในบั ญ ชี แ นบท้ า ยประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
รายการ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง
ที่
(พ.ศ. ๒๕๓๕)
๑ ต้ม กลั่น หรือผสมสุรา (ลําดับที่ ๑๖)

เงื่อนไข
ทุกขนาดเว้นแต่เป็นขนาดโรงงานที่มีการ
กําหนดไว้ให้ตอ้ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว
ทุกขนาดเว้นแต่เป็นขนาดโรงงานที่มีการ
กําหนดไว้ให้ตอ้ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว

๒

ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิต
จากกากซัลไฟด์ในการทําเยื่อกระดาษ (ลําดับที่ ๑๗)

๒๑

ผลิตพลังงานไฟฟ้า
- เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตสูงสุด
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
รวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกินกว่า
แสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตัง้ บนหลังคา ดาดฟ้า
หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รือใช้สอย ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง
ที่
(พ.ศ. ๒๕๓๕)
ได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(ลําดับที่ ๘๘ (๑))

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อน (ลําดับที่ ๘๘ (๒))

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เงื่อนไข

- กําลังการผลิตทุกขนาดเว้นแต่เป็นขนาด
โรงงานที่มีการกําหนดไว้ให้ตอ้ งจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

- เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตเกินกว่า
๑๕ เมกกะวัตต์สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขือ่ น
หรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ จากพลังน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ํา
หรือกําลังการผลิตทุกขนาดสําหรับการผลิต
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิต พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําทีม่ ิใช่การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ําแบบสูบกลับการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากฝายและการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากคลองส่งน้ํา
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากฝาย
(ลําดับที่ ๘๘ (๓))
และการผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจาก
คลองส่งน้ํา

(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา

ข้อ ๓ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานหรื อ ใบอนุ ญ าตขยายโรงงานในข้ อ ๒
ตามรายการ ดังต่อไปนี้
๓.๑ รายการที่ ๒๑ (๑) และ (๒) เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตไม่ถึง ๕ เมกกะวัตต์
๓.๒ รายการที่ ๒๑ (๓) เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตไม่ถึง ๕ เมกกะวัต ต์
หรือเฉพาะการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขื่อน หรือจากอ่างเก็บน้ําที่มีขนาดกําลังการผลิต
เกินกว่า ๑๕ เมกกะวัตต์
ที่ได้ยื่นคําขอไว้ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ยังอยู่ในระหว่าง
พิจารณาให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ ง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานหรื อ ใบอนุ ญ าตขยายโรงงานในข้ อ ๒
ตามรายการ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๔.๑ รายการที่ ๒๑ (๑) และ (๒) เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตไม่ถึง ๕ เมกกะวัตต์
๔.๒ รายการที่ ๒๑ (๓) เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตไม่ถึง ๕ เมกกะวัต ต์
หรือเฉพาะการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขื่อน หรือจากอ่างเก็บน้ําที่มีขนาดกําลังการผลิต
เกินกว่า ๑๕ เมกกะวัตต์
ที่ได้ยื่นคําขอภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ยื่นคําขอ
ข้อ ๕ การดํ า เนิ น การตามข้ อ ๓ และข้ อ ๔ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การดํ า เนิ น การตามข้ อ ๑
ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยอนุโลม
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

