เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง
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๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญัติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํา นาจตาม
บทบัญ ญัติแ หงกฎหมาย รั ฐ มนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในชองประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด และหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นลํ า ดั บ ที่ ๗ ของเอกสารแนบท า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุม ชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๓
และใหใชความตอไปนี้แทน
ลําดับ
“๗

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงาน ทุก
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝงกลบสิ่งปฏิกู ล ขนาด
หรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ที่มีการเผาหรือฝงกลบของเสียอันตราย ยกเวน
การเผาในหมอเผาซิเมนตที่ใชของเสียอันตราย
เปนวัตถุดิบทดแทน หรือใชเปนเชื้อเพลิงเสริม

หลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ
ใหเสนอในขั้นขออนุญาตกอสราง
เพื่อประกอบกิ จการหรือขั้น ขอ
อนุญาตประกอบกิจการ แลวแต
กรณี”

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในชองประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด และหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติใ นลําดับที่ ๙ ของเอกสารทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ
รัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๓
และใหใชความตอไปนี้แทน
ขนาด
หลักเกณฑ วิธีการ
ลําดับ ประเภทโครงการ
ระเบียบปฏิบัติ
หรือกิจการ
“๙
ทาเทียบเรือ
๑) ที่ มี ค วามยาวหน า ท า ที่ เ รื อ ให เสนอในขั้ น ขออนุ มั ติห รือ ขอ
เขาเทียบได (berth length) ตั้งแต อนุญาตโครงการ
๓๐๐ เมตรขึ้น ไป หรือที่มีพื้น ที่
หนาทาตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้น ไป ยกเวน ทาเรือที่ชาวบาน
ใชสอยในชีวิตประจําวัน และการ
ทองเที่ยว
๒) ที่มีการขุดลอกรองน้ํา ตั้งแต ให เสนอในขั้ น ขออนุ มั ติห รือ ขอ
๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ขึ้นไป อนุญาตโครงการ
๓) ที่ มี ก ารขนถ า ยวั ต ถุ อั น ตราย ให เสนอในขั้ น ขออนุ มั ติห รือ ขอ
หรือกากของเสียอัน ตรายซึ่งเปน อนุญาตโครงการ”
สารกอ มะเร็ง กลุ ม ๑ มี ปริ ม าณ
รวมกันตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตัน/เดือน
ขึ้นไป หรือมีปริมาณรวมกันทั้งป
ตั้งแต ๒๕๐,๐๐๐ ตัน/ป ขึ้นไป
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

