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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปน การสมควรใหมีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกัน และแกไข
ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มและความปลอดภั ย อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๑๘
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๕ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
อัน เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ตามประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงานดั ง บั ญ ชี ท า ยประกาศนี้ ให จั ด ทํ า รายงานที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
และมาตรการป องกัน แกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจํา นวน ๑ ฉบั บ
พรอมกับการยื่น คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือคําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน
แลวแตกรณี โดยใหโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนโรงงาน
ในจังหวัดอื่นใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่โรงงานตั้งอยู
ขอ ๒ รายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและมาตรการป อ งกั น แก ไ ขผลกระทบต อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ประกอบดวยหัวขอการศึกษาที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑ ดานสิ่งแวดลอม
๒.๑.๑ ขอมู ลรายละเอี ยดของโครงการ ไดแ ก ที่ ตั้ง แผนที่ ผัง โครงการ
ขั้น ตอน กระบวนการผลิต ระบบน้ําใชและการระบายน้ํา ระบบพลังงาน ระบบการติดตอสื่อสาร
การใชเชื้อเพลิง วัตถุดิบและสารเคมี
๒.๑.๒ ขอมูลในสภาพแวดลอมปจจุบันที่เกี่ยวของ ไดแก คุณภาพอากาศ
คุณภาพผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน คุณภาพน้ําทะเล การใชประโยชนที่ดิน และการคมนาคม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง
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๒.๑.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และระดับความรุนแรงของการประกอบ
กิจการโรงงาน
๒.๑.๔ มาตรการปองกันและแกไขเพื่อลดผลกระทบที่ไดจากขอ ๒.๑.๓
๒.๒ ดานความปลอดภัย
๒.๒.๑ ประเมินและวิเคราะหอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากโรงงานในแตละดาน
ไดแก การเก็บ การขนถาย การใชวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมี ผลิตภัณฑ อุปกรณที่ใช ตลอดจน
กระบวนการผลิต และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๒.๒ จัดทํามาตรการควบคุมความปองกันหรือแกไขเพื่อลดผลกระทบจาก
การประเมิน และวิเ คราะห อั น ตรายตามขอ ๒.๒.๑ ที่ อาจทํา ใหเ กิด อั น ตรายถึง ชีวิ ต ทุพ พลภาพ
ไฟไหม ระเบิด สารเคมีรั่วไหล รวมทั้งจัดใหมีระบบปองกัน ระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน
๒.๒.๓ จัดใหมีระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย เพื่อจัดทําแผนงาน
และติดตามผลการดําเนินงาน
ขอ ๓ ประกาศฉบับนี้มิใหใ ชบังคับกับโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
วาดวยการนิคมอุ ตสาหกรรมแหง ประเทศไทย หรือในเขตสงเสริมการลงทุน ตามกฎหมายวาดว ย
การสงเสริมการลงทุน ที่ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดว ย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
ทั้งนี้ ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ชาญชัย ชัยรุงเรือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552
เงื่อนไข
รายการ
ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทาย
ที่
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
1
ตม กลั่น หรือผสมสุรา (ลําดับที่ 16)
-ทุกขนาด
2
ผลิตเอทิลแอลกอฮอล ซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิต -ทุกขนาด
จากกากซัลไฟดในการทําเยื่อกระดาษ (ลําดับที่ 17)
3
การหมักคารบอนไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิด -เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
เกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย
การฟอกหรือยอมสี เสนดายหรือเสนใย
(ลําดับที่ 22(1))
ที่มีน้ําทิ้งตั้งแต 500 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ขึ้นไป
4
การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ
-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
(ลําดับที่ 22(2))
การฟอกยอมสี เสนดายหรือเสนใยหรือ
พิมพสิ่งทอที่มีนา้ํ ทิ้งตั้งแต 500 ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึน้ ไป
5
การฟอกยอมสี (ลําดับที่ 22(3))
-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
การฟอกยอมสี เสนดายหรือเสนใยหรือ
พิมพสิ่งทอที่มีนา้ํ ทิ้งตั้งแต 500 ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึน้ ไป
6
การพิมพสิ่งทอ (ลําดับที่ 22(4))
-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
การฟอกยอมสี เสนดายหรือเสนใยหรือ
พิมพสิ่งทอที่มีนา้ํ ทิ้งตั้งแต 500 ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึน้ ไป
7
ถัก ผาลูกไม หรือเครือ่ งนุงหมดวยดาย หรือเสนใย
-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
ฟอก ยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือ
การฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จลูกไมหรือ
เครื่องนุงหม
เครื่องนุงหมที่ถกั ดวยเสนดายหรือเสนใย
ที่มีน้ําทิ้งตั้งแต 500 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ขึ้นไป

-2รายการ
ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทาย
เงื่อนไข
ที่
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
8
ทําผาน้าํ มันหรือหนังเทียม ซึ่งมิไดทาํ จากพลาสติก
-ทุกขนาด
ลวน (ลําดับที่ 27(2))
9
หมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอกขัดและแตงสําเร็จ -เฉพาะที่มีขบวนการหมัก ฟอก และมี
อัดเปนลายนูนหรือเคลือบสีหนังสัตว (ลําดับที่ 29) น้ําเสียตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ขึ้นไป
10
สาง ฟอก ยอมสี ขัดหรือแตงขนสัตว (ลําดับที่ 30)
-เฉพาะที่มีนา้ํ เสียตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึน้ ไป
11
ทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว
-เฉพาะที่มีขบวนการหมัก ฟอก และมี
(ลําดับที่ 31)
น้ําเสียตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ขึ้นไป
12
ผลิตผลิตภัณฑหรือชิน้ สวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิใช
-ทุกขนาด
เครื่องแตงกายหรือรองเทาจากใยแกว (ลําดับที่ 32(2))
13
ทําเยื่อจากไม หรือวัสดุอื่น (ลําดับที่ 38(1))
-เฉพาะที่มีกาํ ลังการผลิตนอยกวา 50 ตัน
ตอวันขึน้ ไป
14
การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชใน
-เฉพาะที่มีนา้ํ เสีย ตัง้ แต 50 ลูกบาศกเมตร
การกอสรางชนิดที่ทาํ จากเสนใย (Fiber) หรือ
ตอวัน
แผนกระดาษไฟเบอร (Fiberboard) (ลําดับที่ 38(2))
15
การทําผลิตภัณฑสาํ หรับใชเปนฉนวน (ลําดับที่
-การทําผลิตภัณฑสาํ หรับใชเปนฉนวน
53(6))
(โฟม) ทุกชนิด
16
ถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา -เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา
ในขัน้ ตน (ลําดับที่ 59)
ที่มีกาํ ลังการผลิตตั้งแต 50 ตันตอวันขึ้นไป
แตไมถึง 100 ตันตอวัน
17
ถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต -เฉพาะอุตสาหกรรมถลุงแรหรือแตง
โลหะในขัน้ ตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (ลําดับที่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใชอุตสาหกรรมเหล็ก
60)
หรือเหล็กกลาที่มกี าํ ลังการผลิตตั้งแต
25 ตัน/วันขึ้นไป แตไมถึง 50 ตัน/วัน

-3รายการ
ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทาย
ที่
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
18
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ (ลําดับที่ 75)
19
ประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา หรือ
กระเชาไฟฟา (ลําดับที่ 76)
20
ประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ (ลําดับที่ 78)
21
ผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา (ลําดับที่ 88)
22
23

24

25

ซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา
เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว (ลําดับที่ 98)
ผลิตและหรือจําหนายไอน้าํ (ลําดับที่ 102)

เงื่อนไข
-เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพนสี
-เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพนสี
-เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพนสี
-เฉพาะที่มีกําลังการผลิต ตั้งแต 5.0 เมกะวัตต
ขึ้นไป แตไมถึง 10.0 เมกะวัตต
-เฉพาะที่มีน้ําเสียตั้งแต 500 ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึน้ ไป
-เฉพาะที่มีอัตราการผลิตไอน้ําตั้งแต 10 ตัน
ตอชั่วโมง ใชเชือ้ เพลิงชีวมวลและ
หรือถานหิน
-เฉพาะที่เปนของเสียอันตราย

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกสิ่งปฏิกลู หรือ
วัสดุทไี่ มใชแลวที่มลี ักษณะและคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(ลําดับที่ 105)
นําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว หรือของเสีย -เฉพาะที่เปนของเสียอันตราย
จากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑใหม
โดยผานกรรมวิธกี ารผลิตทางอุตสาหกรรม (ลําดับที่
106)

