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ตารางสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมมชาติและสิ่งแวดล้อม 
***************** 

๑. โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 

ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๑ การท าเหมืองแร่อ่ืนๆ นอกเหนือจากประเภทท่ี
ก าหนดให้ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ ๔ 
แต่ไม่รวมถึงการท าเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ 
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี 
(๔) เหมืองแร่ดินมาร์ล 
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์ 
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ 
(๗) เหมืองแร่ดินเบา 

ทุกขนาด 
 
 
 

ในข้ันขอประทาน
บัตร 

 
 
 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม  
๒. เสนอให้คงไว้เช่นเดิม 
๓. กพร. ในฐานะหน่วยงานอนุมัติอนุญาต เห็นว่า ปัจจุบันยังปฏิบัติได้ 
๔. พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัท ปาดีดินขาว อินดัสเทรียล จ ากัด มีข้อเสนอให้ 
สผ. ทบทวนประกาศกระทรวงฯ ให้แร่ดินขาว (ท่ีไม่ใช้วัตถุระเบิด) ได้รับ
การยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงจะต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และให้ไปด าเนินการตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เช่นเดียวกับเหมืองแร่ท่ีได้รับการ
ยกเว้น ๗ ประเภท 
 

๒ สนามบินน้ า ทุกขนาด 
 
 
 

ในข้ันขออนุญาต
จัดต้ัง หรือในข้ัน
ขออนุญาตข้ึน-ลง
อากาศยาน  
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม  
๒. เสนอให้คงไว้เช่นเดิม 
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๒. โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๑ กำรท ำเหมืองแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ 
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน 
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช 
๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน 
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ 
๑.๑.๕ เหมืองแร่โลหะทุกชนิด 

๑.๒ เหมืองแร่ใต้ดิน 
๑.๓ เหมืองแร่ท่ีมีการใช้วัตถุระเบิด 
๑.๔ เหมืองแร่ทุกชนิดท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี ดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑ พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้้าช้ัน ๑ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

๑.๔.๒ ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๔.๓ พ้ืนท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระหว่าง

ประเทศ 
๑.๔.๔ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่ง

โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแหล่งมรดกโลก   
ท่ีข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ในระยะทาง  
 ๒ กิโลเมตร 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 

ในข้ันขอ 
ประทานบัตร 

 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. ข้อ ๑.๔ กรณีเหมืองแร่ทุกชนิดท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี ข้อ ๑.๔.๑  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีข้อสังเกตว่า พ้ืนท่ี
ลุ่มน้ าช้ันท่ี ๑ ต้องท าเร่ืองขอมติ ครม. ทุกคร้ัง ซ่ึงการด าเนินการจะอยู่ใน
พ้ืนท่ีเดิมนั้น อาจต้องมาพิจารณาถึงความเหมาะสมเร่ืองดังกล่าวด้วย 
และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการก าหนด
คลุมไว้ทุกกรณีแล้ว เห็นว่าข้อนี้จะเขียนหรือไม่ก็ไม่มีผล เพราะต้องท า
รายงานต้ังแต่เงื่อนไขแรกๆ แล้ว 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๒ กำรพัฒนำปิโตรเลียม ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ปิโตรเลียม 
๒.๑ การส้ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะส้ารวจ  
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ยกเว้น การผลิต

ปิโตรเลียมในแปลงส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
บนบก ท่ีมีการผลิตปิโตรเลียมต่อเนื่องตามท่ี
ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และสิทธิการผลิตเดิมส้ินสุดอายุ
ลงในขณะท่ีปิโตรเลียมยังเหลืออยู่ โดยท่ีไม่มี
การเปล่ียนแปลงการผลิตให้แตกต่างไป 
จากเดิม 

ทุกขนาด 
 

ในข้ันขอรับความ
เห็นชอบจาก
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยงานผู้

อนุญาต 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ มีความเห็นว่า ปัจจุบันทางกรมไม่ได้มีปัญหา
ในทางปฏิบัติ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับเพ่ิมเติมข้อความ คือ “๒.๑ การ
ส ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะส ารวจบนบก” โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

๑) กรณี “บนบก” (off shore) มีผลกระทบน้อยมาก 
๒) ระยะเวลาในการท ากิจกรรมส ารวจส้ันมาก คือ ๑-๒ สัปดาห์ 

(การจัดท ารายงาน EIA ใช้เวลา ๑-๒ ปี) 
๓) เทคโนโลยีในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน  
๔) มาตรการในรายงาน EIA ปัจจุบันแทบจะเป็นรูปแบบเดียวกัน

แล้ว สามารถท าเป็น COP ได้หรือไม่ และพิจารณาโดยกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ 
     ปัจจุบันกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการส ารวจ
ปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะส ารวจบนบกและหากได้ผลการศึกษาแล้วจะ
ส่งให้ สผ. เพ่ือใช้ประกอบการทบทวนประเภทและขนาดล าดับนี้ต่อไป
นอกจากนี้ การผลิตปิโตรเลียม เห็นว่าปัจจุบันยังต้องท าอยู่ มีความ
เหมาะสมแล้ว แต่ควรศึกษาการก าหนดขนาดให้ชัดเจน เช่น ประเด็น
ขนาด ๑๐ บาเรล กับ ๑๐๐ บาเรล ก็ต้องท า EIA เหมือนกัน ดังนั้น ใน
อนาคตควรค านึงถึงเร่ืองนี้ด้วย 
๒. บริษัท ไทยปิโตรเลียม จ ากัด เสนอให้ก าหนดการเจาะส ารวจบนบก 
ในลักษณะเหมือน EIA เหมืองแร่ และก าหนดโดยใช้พ้ืนท่ี เช่น ในพ้ืนท่ี
อ่อนไหว ให้จัดท ารายงาน EIA แต่หากระยะไกล ให้จัดท าเป็นรายงาน 
IEE เป็นต้น และบริษัท เอคโค่เอ็นเนอร์ยี จ ากัด สนับสนุนแนวคิดกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ แต่กรณี on shore เห็นว่ายังควรต้องท าท้ังระยะ
ส ารวจและผลิต (เพราะผลกระทบทางสังคมยังคงส าคัญ) 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๓ โครงกำรระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ำมัน
เชื้อเพลิงทำงท่อ ยกเว้น 
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบน

บกท่ีโครงการท้ังหมดมีความดันใช้งานสูงสุด
น้อยกว่าหรือเท่ากับย่ีสิบบาร์และมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ
หกนิ้วในทุกพ้ืนท่ี แต่ไม่รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีมติ
คณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายก้าหนดไว้ 
เป็นอย่างอ่ืน 

(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบน
บกท่ีมีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่าย่ีสิบบาร์
ข้ึนไป หรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
มากกว่าสิบหกนิ้วข้ึนไป ท่ีโครงการท้ังหมดอยู่
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 

ในข้ันขอใบอนุญาต
หรือในข้ันขอรับ

ความเห็นชอบจาก
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เสนอให้ก าหนดนิยามปิโตรเลียม กับ
นิยามน้ ามันเช้ือเพลิงทางท่อ ให้ชัดเจน ว่า สผ. ถือกฎหมายฉบับใดและ
ของหน่วยงานใด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) เสนอให้มีการยกเว้นในกรณีเขตประกอบสวน
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ได้หรือไม่ 
๒. บริษัท SCG จ ากัด เสนอให้ก าหนดค านิยามให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน  
๓. กรมธุรกิจพลังงาน เห็นว่าการก าหนดในปัจจุบันค่อนข้างครอบคลุม
อยู่แล้ว เนื่องจาก สผ. ส านักงาน กกพ. และ กนอ. ได้ท างานอย่างใกล้ชิด
กันมาตลอด  รวมท้ังให้ความเห็นว่า ระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ คือ “การ
ขนส่งผ่านมิเตอร์ต้นทางไปปลายทาง” ดังนั้น หากมีการประชุมหารือกัน
เพ่ือก าหนดค านิยาม จะช่วยให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองนี้ต่อไป  
๔. ข้อสังเกต : ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มการน าก๊าซธรรมชาติ
เหลวเข้ามาใช้มากข้ึน (การน าก๊าซ LNG มาใช้) ก๊าซธรรมชาติครอบคลุม
ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือไม่ 

๔ นิคมอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคม
อุตสำหกรรมหรือโครงกำรท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรจัดสรร
ท่ีดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 

ทุกขนาด 
 

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม  
๒. ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้แทนกรมท่ีดิน เห็น
ว่าล้าดับนี้เหมาะสมและไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม 

๕ อุตสำหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีกระบวนกำรผลิตทำง
เคมี  

ท่ีมีก้าลังการผลิต
ต้ังแต่ ๑๐๐ ตัน

ต่อวันข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการแล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 



-5- 
 

กรุณาส่งความเห็นได้ทาง E-mail: envieia2561@onep.go.th 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๖ อุตสำหกรรมกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการแล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. ข้อสังเกตกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือและมีโรงกล่ันน้ ามันด้วย  

(๑) เสนอให้มี EIA เพียง ๑ เล่ม เพ่ือให้เกิดภาพรวมในการจัดท า
รายงาน Monitor และเสนอให้เจ้าหน้าท่ีจากกลุ่ม Monitor เข้ามารับฟัง
การพิจารณารายงาน EIA ด้วย 

(๒) ค าว่า “ขยาย” และ “เปล่ียนแปลง” ขอให้ชัดเจนว่ามีเกณฑ์ใน
การพิจารณาอย่างไร 

(๓) ท่อขนส่งปิโตรเลียม เข้าข่ายว่าต้องท า EIA แล้วท่ออย่างอ่ืนท่ี
อาจส่งผลกระทบรุนแรง หน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณา (ขอเสนอให้
พิจารณาเพ่ิมเติมด้วย) 

๗ อุตสำหกรรมแยกหรือแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ
ดังน้ี 
๗.๑ การแยกก๊าซธรรมชาติ 
๗.๒ การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างหรือโดยการเปล่ียน
สถานะจากก๊าซเป็นของเหลว 

๗.๓ การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการเปล่ียน
สถานะจากของเหลวกลับเป็นก๊าซท่ีใช้น้้าทะเล
หรือน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติในการให้ความ
ร้อนเพ่ือแปรสภาพ 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. ท่ีประชุมรับฟังความคิดเห็นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นควรปรับแก้ไข
ประกาศล าดับนี้ให้มีความชัดเจน โดย สผ. ได้ด าเนินการตามข้อเสนอ ซ่ึง
ปัจจุบันคือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali 
industry) และอุตสาหกรรมท่ีใช้คลอรีน (Cl2) 
หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ดังนี้ 
๘.๑ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล(Chlor – alkali 

ท่ีมีก้าลังการผลิต
แต่ละชนิด หรือ
รวมกันต้ังแต่  

๑๐๐ ตันต่อวัน

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
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กรุณาส่งความเห็นได้ทาง E-mail: envieia2561@onep.go.th 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

industry) ท่ีใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมไฮโพ
คลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูน
คลอรีน (Bleaching Powder) 

๘.๒ อุตสาหกรรมท่ีใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจน
คลอไรด์ (HCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl)  
กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูน
คลอรีน (Bleaching Powder) 

ข้ึนไป 

 

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

๙ อุตสำหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม  
 

๑๐ อุตสำหกรรมผลิตเย่ือกระดำษ ท่ีมีก้าลังการผลิต
ต้ังแต่ ๕๐ ตันต่อ

วันข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. สมาคมอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ  ให้ข้อมูลว่า ในธุรกิจการผลิตเย่ือ
กระดาษ มีการใช้วัตถุดิบเป็นกระดาษรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร และปัจจุบันน้ าท้ิง/น้ าเสียจากกระบวนนี้มีปริมาณลดลง (เดิม
ห่วงกังวลเร่ืองน้ าเสียจากการฟอก แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีการฟอกแล้ว) 
๒. เสนอให้ สผ. ก าหนดค านิยามให้ชัดเจน และพิจารณากระบวนการ
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กรุณาส่งความเห็นได้ทาง E-mail: envieia2561@onep.go.th 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

กรณี ผลิตด้วย โดย สผ. ได้ขอข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลเพ่ิมเติมจากสมาคม
อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ 
๓. นอกจากนี้ เร่ืองเย่ือกระดาษ อยากให้พิจารณา key word อีกคร้ัง 
เนื่องจากกรมโรงงานใช้ค าว่า “การผลิตเย่ือ” และถือเป็นโรงงานจ าพวก
ท่ี ๓ แต่หาก สผ. ก าหนดเหมือนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเหลือ
ข้อความแค่ “การผลิตเย่ือ” อาจท าให้มีกรณีอ่ืนต้องจัดท ารายงาน EIA 
เพ่ิมข้ึน เพราะบางกิจกรรมมีการผลิตเย่ือ แต่มิได้น าไปผลิตกระดาษ โดย
น าไปผลิตเป็นส่ิงทอหรือเคร่ืองนุ่มห่ม 

๑๑ อุตสำหกรรมท่ีผลิตสำรออกฤทธิ์หรือสำรท่ีใช้
ป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้
กระบวนกำรทำงเคมี 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 

๑๒ อุตสำหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนกำรทำงเคมี 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 

๑๓ อุตสำหกรรมประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำตำล 
ดังต่อไปนี้ 
๑๓.๑การท้าน้้าตาลทรายดิบ น้้าตาลทรายขาว 

 
 

ทุกขนาด 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
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กรุณาส่งความเห็นได้ทาง E-mail: envieia2561@onep.go.th 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

น้้าตาลทรายบริสุทธ์ิ 
๑๓.๒ การท้ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 

 
ท่ีมีก้าลังการผลิต
ต้ังแต่ ๒๐ ตันต่อ

วันข้ึนไป 

หรือในข้ันขอ
อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 
๑๔ อุตสำหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้ำ  ท่ีมีก้าลังการผลิต

แต่ละชนิดหรือ
รวมกันต้ังแต่

๑๐๐ ตันต่อวัน
ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. โดย สผ. น าเรียนข้อมูลว่า ให้พิจารณาท่ีการผลิตสุดท้าย รวมกัน
ต้ังแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันข้ึนไป (พิจารณาท่ีก าลังการหลอม เพราะพิจารณา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากก าลังการหลอม) 

๑๕ อุตสำหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซ่ึง
มิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้ำตำมล ำดับท่ี ๑๔  

ท่ีมีก้าลังการผลิต
ต้ังแต่ ๕๐ ตันต่อ

วันข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการแล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. เสนอให้ปรับแก้ไขประกาศ EIA และ EHIA ให้สอดคล้องกัน เนื่องจาก 
บางประเภท มีขนาดซ้อนทับกันอยู่  

 

๑๖ อุตสำหกรรมผลิตสุรำ แอลกอฮอล์รวมท้ังผลิต
เบียร์และไวน์  
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ท่ีมีก้าลังการผลิต
ต้ังแต่ ๔๐,๐๐๐ 

ลิตรต่อเดือน 
ข้ึนไป 

(คิดเทียบท่ี ๒๘ 
ดีกรี) 

 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ คิดเทียบท่ี ๒๘ ดีกรี เป็นไปตาม
กฎหมายของกรมสรรพสามิตร เห็นควรคงไว้ตามเดิมและมีความ
เหมาะสมแล้ว 
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กรุณาส่งความเห็นได้ทาง E-mail: envieia2561@onep.go.th 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์  
 
 
 

๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ 

ท่ีมีก้าลังการผลิต
ต้ังแต่ 

๖๐๐,๐๐๐ ลิตร
ต่อเดือนข้ึนไป 

ท่ีมีก้าลังการผลิต
ต้ังแต่๖๐๐,๐๐๐ 

ลิตรต่อเดือน 
ข้ึนไป 

๑๗ โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวมเฉพำะสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 

๑๘ โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนทุกประเภท ยกเว้น 
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็น
เชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็น
เช้ือเพลิงท่ีได้รับยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าท่ีต้ังอยู่
พ้ืนท่ี ดังต่อไปนี้ 
๑๘.๑ พ้ืนท่ีซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ก้าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้้าช้ัน ๑ 
และช้ัน ๒ 

๑๘.๒ พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามประกาศ

ท่ีมีก้าลังผลิต
กระแสไฟฟ้า
ต้ังแต่ ๑๐  

เมกะวัตต์ข้ึนไป 
 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่

กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑.  บริษัท SCG จ ากัด เสนอว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ให้การ
ด าเนินการกรณีโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้าสามารถจัดท ารายงาน EIA 
รวมเล่มกันได้ โดย สผ. น าเรียนข้อมูลว่า กรณีโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ าตาล
นั้น เหตุผลท่ีให้จัดท ารายงาน EIA โรงไฟฟ้า ๑ เล่ม โรงงานน้ าตาล ๑ 
เล่ม เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีความอ่อนไหวกับประชาชนค่อนข้างมาก เหตุท่ี
แยกเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี รวมถึง 
หน่วยงานอนุญาตหลักต่างกัน ดังนั้น การน าเงื่อนไขในรายงานไปปฏิบัติ
ก็จะแตกต่างกันด้วย 
๒. ท่ีประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อความให้สอดคล้องกับรายงาน EHIA คือ ท่ีมี
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ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑๘.๓ พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติของ
คณะรัฐมนตรี 

๑๘.๔ พ้ืนท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระหว่างประเทศ 
๑๘.๕ พ้ืนท่ีซ่ึงมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกิน

กว่าร้อยละ ๘๐ของค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมต้ังแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ข้ึนไป 
๓. มีข้อเสนอให้ สผ. ทบทวนกรณีการก้าหนดขนาด ๑๐ เมกะวัตต์ และ
กรณียกเลิกข้อยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็น
เช้ือเพลิง ซ่ึง สผ. ด าเนินการล าดับนี้เป็นกรณี Fast track และอยู่ใน
ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๑๙ ระบบทำงพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทำง
พิเศษ หรือโครงกำรท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับทำง
พิเศษ 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. มีข้อเสนอให้ศึกษา “Hyper loop” ด้วย ซ่ึงในอนาคตอาจมีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย 

๒๐ ทำงหลวงหรือถนน ซ่ึงมีควำมหมำยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยทำงหลวง ท่ีตัดผ่านพ้ืนท่ีดังต่อไปนี้  
๒๐.๑ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า                               

และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

๒๐.๒ พ้ืนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ 

๒๐.๓ พ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก้าหนดให้
เป็นพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้้าช้ันท่ี ๒  

๒๐.๔ พ้ืนท่ีป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๒๐.๕ พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่าง

จากระดับน้้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทาง
ธรรมชาติ 

ทุกขนาด 
 

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. มีข้อเสนอต่อกรณีล าดับย่อยท่ี ๒๐.๗ ทางหลวงหรือถนนท่ีผ่านพ้ืนท่ี
โบราณสถานฯ คือ  

(๑) กรมศิลปากร เสนอให้ปรับระยะทางเป็น ๒ กม.  
(๒) กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เสนอให้ปรับลดระยะทาง

น้อยกว่า ๑ กม. และก าหนดเฉพาะโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนเท่านั้น 
๓. สผ. ได้ด าเนินการล าดับนี้เป็นกรณี Fast track และอยู่ในข้ันตอนการ
รวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจะได้จัดประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในล าดับถัดไป 

(๓) มีข้อเสนอให้ปรับระยะทางเป็น ๕๐๐ เมตร เนื่องจากผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA พบว่า ผลกระทบไม่เกิน ๕๐๐ เมตร 



-11- 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๒๐.๖ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในหรือใกล้พ้ืนท่ีชุ่มน้้าท่ีมี
ความส้าคัญระหว่างประเทศหรือแหล่ง
มรดกโลกท่ีข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ 
กิโลเมตร  

๒๐.๗ พ้ืนท่ีท่ีต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่ง
โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ
อุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ 
กิโลเมตร ยกเว้นถนนผังเมือง ตามท่ีก้าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

๒๑ ระบบขนส่งมวลชนท่ีใช้รำง 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 

๒๒ ท่ำเทียบเรือ  
ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาความ
มั่ น คง แ ห่ ง ชา ติ ท่ี ไ ด้ รั บความ เ ห็นชอบจ าก
คณะรัฐมนตรี 

ท่ีรองรับเรือ
ขนาดต้ังแต่ 

๕๐๐ ตันกรอส
ข้ึนไป หรือมี

ความยาวหน้าท่า
ต้ังแต่ ๑๐๐ 

เมตร แต่ไม่ถึง 
๓๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีท่าเทียบเรือ

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. กรมเจ้าท่ามีข้อเสนอให้ EIA ควรมีค าว่า “..ยกเว้นท่าเรือท่ีชาวบ้านใช้
สอยในชีวิตประจ าวันและหรือท่าเรือเพ่ือการท่องเท่ียว ท่ีมีการขุดลอก
ร่องน้ าหน้าท่าต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ข้ึนไป” เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
EHIA และปรับข้อความจาก “และ” เป็น “หรือ” พร้อมท้ังปรับข้อความ
จาก “ร่องน้ า” เป็น “หน้าท่า” เนื่องจากเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบ
ในการขุดลอกหน้าท่าดังกล่าว ส่วนร่องน้ าทางเดินเรือท่ีเป็นสาธารณะ
ประชาชนใช้ร่วมกัน จัดเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานหน่วยงานของรัฐต้อง
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รวม ต้ังแต่
๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร แต่ไม่ถึง

๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร 

ให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น การก าหนดปัจจัยขุดลอกหน้าท่า จึงมี
ความเหมาะสมมากกว่า 
๓. มีข้อเสนอว่า ควรเพ่ิมข้อความ “...ยกเว้นท่าเรือท่ีชาวบ้านใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวัน...” เหมือนกรณีของรายงาน EHIA  

๒๓ ท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำ ท่ีรองรับเรือได้
ต้ังแต่ ๕๐ ล้าข้ึน
ไปหรือมีพ้ืนท่ีท่า
เทียบเรือรวม
ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ 

ตารางเมตรข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 

๒๔ กำรถมท่ีดินในทะเล  ท่ีมีขนาดไม่ถึง 
๓๐๐ ไร่ 

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. กรมเจ้าท่าเสนอให้ปรับข้อความ “ยกเว้นการถมทะเลท่ีเป็นการฟ้ืนฟู
สภาพชายหาด” เพ่ือให้สอดคล้องกับ EHIA 

๒๕ กำรก่อสร้ำงหรือขยำยสิ่งก่อสร้ำงบริเวณหรือใน
ทะเล  
๒๕.๑ รอดักทราย เข่ือนกันทรายและคล่ืนรอบังคับ

กระแสน้้า 
๒๕.๒ แนวเข่ือนกันคล่ืนนอกฝ่ังทะเล 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) เสนอให้พิจารณาศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมกรณีเข่ือนกันคล่ืนท่ีมีลักษณะเป็นรอดักทราย 
๓. มีข้อเสนอให้ก าหนดให้ก าแพงริมชายฝ่ังติดแนวชายฝ่ัง กลับมาจัดท า
รายงาน EIA ซ่ึง สผ. ได้น าเรียนข้อมูลว่า แนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน มีความ
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังท่ีส่งผลจากการสร้าง
ก าแพงริมชายฝ่ังติดแนวชายฝ่ังแบบครบถ้วนและย่ังยืนแล้ว โดยแบ่งเป็น 
๒ ระดับ ดังนี้ (๑) กลไกการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนท่ี ส านักงานสภา
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สผ. ผลักดันการจัดท า
รายงานการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) เชิงพ้ืนท่ี: แผนพัฒนาชายฝ่ังทะเล 
และ (๒) กลไกการแก้ไขปัญหาระดับรายโครงการ ทช. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามพระราชบัญญติัส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ เพ่ือออกกฎกระทรวงก าหนด
เขตพ้ืนท่ีใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง ส าหรับการด าเนิน
โครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคล่ืนริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
ทะเล พ.ศ. .... และ (ร่าง) มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการ
ก่อสร้างก าแพงป้องกันคล่ืนริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตล่ิงริมทะเล 
(Environmental Checklist for Seawall and Revetment)  

๒๖ ระบบขนส่งทำงอำกำศ 
เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือท่ีข้ึนลง
ช่ัวคราวของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินอากาศ 

ท่ีมีความยาวของ
ทางว่ิงต้ังแต่ 
๑,๑๐๐เมตร 

ข้ึนไป  
แต่ไม่ถึง ๓,๐๐๐ 

เมตร 

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. บริษัท ท่าอากาศยานไทยจ ากัด มหาชน เสนอให้ตัดค าว่า “ขยาย
สนามบิน” ออก เนื่องจากการขยายสนามบินให้ไปท ารายงานการ
เปล่ียนแปลง และก าหนดค านิยาม “การขยายสนามบิน” คือ การขยาย
ขีดความสามารถของสนามบินในการรองรับเท่ียวบิน หรือผู้โดยสาร ตาม
หลักการ Airport Planning ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรายงาน EIA ฉบับเดิม 
เท่านั้น 

๒๗ อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรซ่ึงมีลักษณะ
ท่ีตั้งหรือกำรใช้ประโยชน์ในอำคำรอย่ำงหน่ึง
อย่ำงใด ดังน้ี  
 
๒๗.๑ อาคารท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้้าตามเอกสารท้าย

ท่ีมีความสูงต้ังแต่ 
๒๓ เมตรข้ึนไป 

หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันทุกช้ัน

หรือ 
ช้ันหนึ่งช้ันใดใน

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างหรือหาก
ใช้วิธีการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงาน

ท้องถ่ิน 
ตามกฎหมายว่า

ควรท าเป็น IEE/CoP/EC หรือปรับออก กับควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. การก าหนด “ริมแม่น้ า” “ใกล้” ควรมีการก าหนดระยะให้ชัดเจน 
หรือค านิยามให้ชัด รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ์อ่ืนๆ ซ่ึง สผ. ให้ข้อมูลท่ีประชุมว่า 
ค าว่า “ริมแม่น้ า” คือพิจารณาจากโฉนดท่ีดิน โดยโฉนดจะแสดงขอบเขต
ท่ีดินท่ีติดแม่น้ า 
๒. ข้อความ “ซ่ึงเป็น...” ต้องมาขยายด้านหลังด้วยหรือไม่ 
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ประกาศ ๒ ฝ่ังทะเล หรือทะเลสาบ หรือ
ชายหาด หรือท่ีต้ังอยู่ใกล้หรืออยู่ในอุทยาน
แห่งชาติหรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 

๒๗.๒ อาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก หรือ
ค้าส่ง  

 

๒๗.๓ อาคารท่ีใช้เป็นส้านักงานหรือท่ีท้าการของ
เอกชน 

หลังเดียวกัน 
ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร 
ข้ึนไป 

ด้วยการควบคุม
อาคารโดยไม่ย่ืน

ขอรับใบอนุญาตให้
เสนอในข้ันการแจ้ง

ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน แล้วแต่

กรณี 

๓. กรณีอาคาร Mixed use (อาคารเพ่ือการพาณิชย์) จะมีการประกาศ
ค านิยามหรืออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีอาคารลักษณะ
ดังกล่าวเยอะมากข้ึน (เสนอให้ทบทวนเพ่ิมเติมด้วย) 
๔. อาคารของทหารหรืออาคารของสถานพยาบาลหรือบ้านพักของ
ราชการ ขอเสนอให้ท าเป็น CoP ได้หรือไม่ (สผ. ขอเหตุผลประกอบการ
ขอยกเว้นด้วย) 
๕. ปัจจุบัน สนข. จ้างศึกษากิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร มี ๓ 
ระดับ มาก ปานกลาง เล็กน้อย ท่ีพบปัญหามากคือ ห้างสรรพสินค้า 
(ตลาด) อาจน าการศึกษากรณีนี้เข้ามาประกอบการทบทวนโครงการด้วย 
๖. มีความเห็นว่า โครงการท่ีต้องจัดท้ารายงาน EIA จะมีประโยชน์มากใน
ข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒๘ กำรจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อำศัยหรือเพ่ือ
ประกอบกำรพำณิชย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดสรรท่ีดิน 

ท่ีมีจ้านวนท่ีดิน
แปลงย่อยต้ังแต่ 
๕๐๐ แปลงข้ึน
ไปหรือมีเนื้อท่ี      

เกินกว่า  
๑๐๐ ไร่ 

ในข้ันขออนุญาต
จัดสรรท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรท่ีดิน 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. การแบ่งท่ีดินเพ่ือจ าหน่าย กรณีการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมข้ึนอยู่
กับหน่วยงานท้องถ่ิน 
๒. การจัดสรรท่ีดินโดยเจ้าของแบ่งสร้างห้องพัก/บ้านพักให้พนักงานพัก
อาศัยไม่เข้าการจัดสรรท่ีดินตามประเภทนี้ เพราะไม่ได้แบ่งท่ีดินขาย (ให้
พนักงานของบริษัทพักอาศัย) 
๓. สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เห็นว่าการก าหนดขนาดดังกล่าวมีความ
เหมาะสมแล้ว 
๔. มีข้อเสนอเพ่ือให้ชัดเจนมากข้ึน ควรเติมค าว่า “...มีเนื้อท่ีเกินกว่า 
๑๐๐ ไร่ ข้ึนไป” 

๒๙ โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยสถำนพยำบำล  
๒๙.๑ กรณีต้ังอยู่ใกล้แม่น้้าตามเอกสารท้ายประกาศ 

๒ ฝ่ังทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด                          

 
 
ท่ีมีเตียงส้าหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างหรือหาก
ใช้วิธีการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงาน

ควรท าเป็น IEE/CoP/EC หรือปรับออก 
๑. อาคารพักส าหรับเจ้าหน้าท่ี อาคารบ าบัดรักษา ซ่ึงต้ังอยู่ใน
สถานพยาบาล ตัวอาคารเหล่านี้ก่อสร้างเพ่ิมเติมใหม่ ต้องท า EIA หรือไม่ 
เสนอให้จัดท าเป็น CoP ได้หรือไม่ 
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ในระยะ ๕๐ เมตร 
 

๒๙.๒ กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑  

ต้ังแต่ ๓๐ เตียง
ข้ึนไป 

ท่ีมีเตียงส้าหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ต้ังแต่ ๖๐ เตียง

ข้ึนไป 

ท้องถ่ินตาม
กฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร
โดยไม่ย่ืนขอรับ

ใบอนุญาตให้เสนอ
ในข้ันการแจ้งต่อ

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแล้วแต่

กรณี 

๒. ปัจจุบันมาตรฐานระบบบริการสุขภาพมี ๗ ด้าน และก าลังพัฒนาเป็น 
๙ ด้าน ซ่ึงจะมีการศึกษาเพ่ือขอยกเว้นการจัดท ารายงาน EIA 
โรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึง สผ. ขอผลการศึกษา กรณีขอท า CoP หรือให้
เสนอกรณี best of practice เข้ามาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
๓. โรงพยาบาลเดิมท่ีเคยได้รับ EIA แล้ว และก่อสร้างอาคารเพ่ิม หาก
สร้างอาคารแล้วท้องถ่ินให้ท า EIA ก็ต้องท า อยากให้ตีความให้ตรงกัน 

๓๐ โรงแรมหรือสถำนท่ีพักตำกอำกำศตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงแรม 

ท่ีมีจ้านวน
ห้องพัก ต้ังแต่ 
๘๐ ห้องข้ึนไป 

หรือมีพ้ืนท่ี 
ใช้สอยต้ังแต่ 

๔,๐๐๐  
ตารางเมตร  

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้าง หรือหาก
ใช้วิธีการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตาม

กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้

เสนอในข้ันการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. ท้องถ่ินเจอกรณีการส่งรายงาน EIA ขนาด ๗๙ ห้อง พ้ืนท่ี ๓,๙๙๙ 
ตารางเมตร เป็นจ านวนมาก 

๓๑ อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร  

ท่ีมีจ้านวนห้อง
ชุดหรือห้องพัก 
ต้ังแต่ ๘๐ ห้อง

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างหรือหาก
ใช้วิธีการแจ้งต่อ

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. การก าหนดค านิยามให้ชัด คือ“เปล่ียนแปลง” “ขยาย” 
๒. มีค าถามกรณีการเปล่ียนแปลงจากโรงแรมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 
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ข้ึนไป หรือมี
พ้ืนท่ีใช้สอย

ต้ังแต่ ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร  

ข้ึนไป 

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตาม

กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
โดยไม่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต ให้

เสนอในข้ันการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแล้วแต่

กรณี 

(คอนโด) ข้ันตอนการขออนุญาตเปล่ียนแปลง หากกรมท่ีดินเปล่ียนแปลง
ให้เจ้าของโครงการ ใครเป็นผู้มีความผิด (สผ. ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นว่า ถือว่า
มีความผิดร่วมกัน) 
๓. กรณีล าดับท่ี ๓๐ กับ ๓๑ มีความเห็นเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ลดจ้านวน
ห้องพักเป็น ๕๐ ห้อง และ (๒) ก้าหนดพ้ืนท่ีให้มากข้ึน (มากกว่า ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร หรือพิจารณาท่ี ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร) 
๔. เสนอให้ สผ. พิจารณาเร่ืองหอพักด้วย ซ่ึงกรณีหอพัก มีความเห็นเป็น 
๒ ส่วนชัดเจน คือ (๑) ควรก้าหนดให้จัดท้ารายงาน EIA และ (๒) ไม่ควร
ก้าหนด เพราะให้ใช้กฎหมายเฉพาะคือกฎหมายว่าด้วยหอพัก เหมาะสม
แล้ว 

๓๒ กำรชลประทำน  ท่ีมีพ้ืนท่ีการ
ชลประทาน

ต้ังแต่ ๘๐,๐๐๐ 
ไร่ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. กรมทรัพยากรน้ าเสนอให้มีการทบทวนขนาด ๘๐,๐๐๐ ไร่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
๓. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เสนอให้ศึกษาเพ่ิมเติมส าหรับ
การชลประทานในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพราะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสัตว์ป่าหลายชนิดและถ่ินอาศัยโดยตรงด้วย 

๓๓ โครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำรทุกประเภท 
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
ก ำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำชั้นท่ี ๑ ยกเว้น 
๓๓.๑ โครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการการ

พัฒนาชุมชนและการจัดท่ีดินท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

๓๓.๒ โครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการใน 
เขตป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ 
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. การประปาส่วนภูมิภาคขอเสนอให้มีข้อยกเว้นส าหรับกิจการ
สาธารณูปโภค/กิจการประปา  
๓. กรมชลประทาน เสนอให้ก าหนดเป็นขนาดของพ้ืนท่ี คือ (๑) ต้ังแต่ ๑ 
ไร่แต่ไม่ถึง ๑๐ ไร่ ให้จัดท า EC (๒) ต้ังแต่ ๑๐ ไร่แต่ไมถึ่ง ๕๐ ไร่ ให้จัดท า 
IEE (๓) ต้ังแต่ ๕๐ ไร่ข้ึนไป ให้จัดท า EIA เป็นต้น ซ่ึงในประเด็นนี้ สผ. ได้
เรียนช้ีแจงว่า เนื่องจากล าดับท่ี ๓๓ ก าหนดกับโครงการ กิจการ หรือการ
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๓๓.๓ โครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐท่ีได้เข้าใช้ประโยชน์ก่อน
วันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ซ่ึงได้
ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม และไม่มี
การขยายพ้ืนท่ีให้แตกต่างไปจากเดิม 

ด าเนินการทุกประเภทฯ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี ๑ จึงไม่สามารถก าหนดเป็น
ขนาดของพ้ืนท่ีได้ เพราะบางโครงการฯ มิได้ใช้ขนาดพ้ืนท่ีเป็นประเด็นใน
การพิจารณาผลกระทบ  
 

๓๔ กำรผันน้ ำข้ำมลุ่มน้ ำ ดังต่อไปนี้  
๓๔.๑ การผันน้้าข้ามลุ่มน้้าหลัก ยกเว้นกรณีภัย

พิบัติ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ท่ีเป็นการด้าเนินการช่ัวคราว  

๓๔.๒ การผันน้้าระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัย
พิบัติหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ท่ีเป็นการด้าเนินการช่ัวคราว 

ทุกขนาด 
 

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. การประปาส่วนภูมิภาคขอเสนอให้มีข้อยกเว้นส าหรับกิจการ
สาธารณูปโภค/กิจการประปา  
๓. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้อเสนอว่า มีการปรับปรุงลุ่มน้ าจาก ๒๕ ลุ่มน้ า เป็น 
๒๒ ลุ่มน้ าของประเทศไทย จึงควรปรับปรุงเอกสารท้ายประกาศ ๑ ให้
สอดคล้องด้วย ซ่ึง สผ. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ปรากฎตามประกาศ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓๕ ประตูระบำยน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. มีข้อเสนอว่า การก าหนดประตูระบายน้ า ควรแก้ไขเป็น “ส่ิงก่อสร้าง
ทางชลศาสตร์” หรือ “อาคารทางชลศาสตร์” และเสนอให้ สผ. ศึกษา
เพ่ิมเติมในอนาคตด้วย 
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๓. โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) 

ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด 
ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๑ การถมท่ีดินในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขต
ชายฝั่งเดิมยกเว้นการถมทะเลท่ีเป็นการฟ้ืนฟู
สภาพชายหาด   

ท่ีมีขนาดต้ังแต่        
๓๐๐ ไร่ ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติ
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 

๒ การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
ดังต่อไปนี้ 
๒.๑  เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะท่ีออกแบบให้

โครงสร้างมีการยุบตัวภายหลังการท า
เหมืองโดยไม่มีค้ ายันและไม่มกีารใส่คืนวัสดุ
ทดแทนเพ่ือป้องกันการยุบตัว 

๒.๒  เหมืองแร่ตะก่ัว เหมืองแร่สังกะสี หรือ
เหมืองแร่โลหะอ่ืนท่ีใช้ไซยาไนด์หรือปรอท 
หรือตะก่ัวไนเตรตในกระบวนการผลิต หรือ
เหมืองแร่โลหะอ่ืนท่ีมีอาร์เซโนไพไรต์ 
(arsenopyrite) เป็นแร่ประกอบ 
(associated mineral) 

๒.๓ เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะท่ีมีการล าเลียงแร่
ถ่านหินออกนอกพ้ืนท่ีโครงการด้วยรถยนต์ 

 
 
 

๒.๔  เหมืองแร่ในทะเล 

 
 

ทุกขนาด 
 
 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมีก าลังการผลิต
ต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐
ตันต่อเดือนหรือ

ต้ังแต่๒,๔๐๐,๐๐๐ 
ตันต่อปีข้ึนไป 

ทุกขนาด 

ในข้ันขอประทาน
บัตร 

 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. การจัดท า Baseline ของ กพร. ปัจจุบันมีการท าอยู่ ๒ กรณี 

(๑) กรณีเหมืองแร่โปแตช  
(๒) ต้องจัดท ารายงาน EIA 

    ซ่ึงการจัดท า Baseline จะพิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๒. ท่ีประชุมมีข้อเสนอว่า เทคนิควิธีการแต่งแร่มีการเปล่ียนแปลงไป
เร่ือยๆ สารท่ีต้องน ามาดึงแร่ก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงอยากให้ สผ. 
ศึกษาเทคนิควิธีการเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ข้อมูลสนับสนุน 
๓. กรณีข้อ ๒.๔ เหมืองแร่ในทะเล ปัจจุบันแทบจะไม่มีการด าเนินการ
แล้ว แต่เห็นควรก าหนดไว้เพราะเร่ืองดังกล่าวมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
๔. ท่ีประชุมมีข้อเสนอให้ศึกษาเพ่ิมเติม กรณี “เหมืองแร่กัมมันตรังสี” 
ว่าควร ประกาศเป็น EHIA หรือไม่ เพ่ือเตรียมตัวรองรับในอนาคตต่อไป 
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ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อเสนอจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๓ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมท่ีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามล าดับ
ท่ี๔ หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก 
ตามล าดับท่ี๕.๑ หรือ ๕.๒ แล้วแต่กรณี
มากกว่า ๑ โรงงานข้ึนไป  

๓.๒  นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมลัีกษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมท่ีมกีารขยาย
พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ตามล าดับท่ี ๔ หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก 
ตามล าดับท่ี ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ
หรือในข้ันขอ

อนุญาตโครงการ 
แล้วแต่กรณี 

 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 

๔ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้ 

๔.๑  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันต้น 
       (upstream petrochemical industry) 
 
 
 
 

๔.๒  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันกลาง 
       (intermediate petrochemical 

industry) ดังนี้ 

 

ทุกขนาด หรือท่ีมี
การขยายก าลังการ
ผลิตต้ังแต่ร้อยละ 

๓๕  ของก าลังการ
ผลิตเดิม 
ข้ึนไป 

 
 
 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้าง 

เพ่ือประกอบ
กิจการหรือในข้ัน

ขออนุญาต
ประกอบกิจการ 

หรือในข้ันขอขยาย
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ขณะนี้ สผ. อยู่ระหว่างจัดท าค านิยามของค าว่า “อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีข้ันต้น” และ “อุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันกลาง” ซ่ึงในระหว่างท่ีค า
นิยามยังไม่แล้วเสร็จ หากบริษัทฯ มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถท า
หนังสือเข้ามาสอบถาม สผ. ได้ 
๒. ท่ีประชุมมีข้อสังเกตกรณีการขยายก าลังการผลิต ท่ีก าหนดไว้ว่า 
“ขยายก าลังการผลิตรวมกัน ต้ังแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันข้ึนไป” นั้น กรณีการ
จัดท ารายงาน EIA ขยายก าลังการผลิตแค่ ๑ ตันต่อวัน ก็ต้องจัดท า
รายงานแล้ว ดังนั้น หลักการในการเขียน “ขนาด” ของรายงาน EIA 
และรายงาน EHIA จึงควรปรับให้สอดคล้องกันด้วย 



-20- 
 

กรุณาส่งความเห็นได้ทาง E-mail: envieia2561@onep.go.th 
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๔.๒.๑  ท่ีผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบท่ีเป็น
สารเคมี ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 
๑ 

 
 

 
 

 
๔.๒.๒  ท่ีผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบท่ีเป็น

สารเคมี ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง  
กลุ่ม ๒A 

ท่ีมีก าลังการผลิต
ต้ังแต่๑๐๐ ตันต่อ
วันข้ึนไป หรือท่ีมี
การขยายก าลังการ
ผลิตรวมกันต้ังแต่  
๑๐๐ ตันต่อวันข้ึน

ไป 
 

ท่ีมีก าลังการผลิต
ต้ังแต่  ๗๐๐ ตัน
ต่อวันข้ึนไป หรือท่ี
มีการขยายก าลัง
การผลิตรวมกัน
ต้ังแต่  ๗๐๐ ตัน

ต่อวันข้ึนไป 
๕ อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ท่ีมีปริมาณแร่ป้อน 
(input) เข้าสู่

กระบวนการผลิต
ต้ังแต่ ๕,๐๐๐ตัน
ต่อวันข้ึนไป หรือท่ี
มีปริมาณแร่ป้อน
(input) เข้าสู่

กระบวนการผลิต 
รวมกันต้ังแต่ 

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ

ประกอบกิจการ
หรือในข้ันขอ

อนุญาตประกอบ
กิจการ หรือในข้ัน
ขอขยาย แล้วแต่

กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
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๕.๒  อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กท่ีมีการผลิตถ่าน 
coke หรือท่ีมีกระบวนการ sintering 

๕.๓  อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองค า หรือ
สังกะสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๔ อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะก่ัว 

๕.๕ อุตสาหกรรมหลอมโลหะ 
      (ยกเว้นเหล็กและ อะลูมิเนียม) 
 
   
 
 
 

๕.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะก่ัว 
 

๕,๐๐๐ตันต่อวัน
ข้ึนไป 

ทุกขนาด 
 

ท่ีมีปริมาณแร่ป้อน 
(input) เข้าสู่

กระบวนการผลิต
ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตัน   
ต่อวันข้ึนไป หรือท่ี
มีปริมาณแร่ป้อน
(input) เข้าสู่

กระบวนการผลิต
รวมกันต้ังแต่ 

๑,๐๐๐ตันต่อวัน
ข้ึนไป 

ทุกขนาด 

ท่ีมีก าลังการผลิต 
(output) ต้ังแต่  

๕๐ ตันต่อวันข้ึนไป 
หรือท่ีมีก าลังการ
ผลิตรวมกันต้ังแต่  

๕๐ ตันต่อวันข้ึนไป 
 

ท่ีมีก าลังการผลิต 
(output) ต้ังแต่  
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๑๐ ตันต่อวันข้ึนไป 
หรือท่ีมีก าลังการ
ผลิตรวมกันต้ังแต่ 
 ๑๐ ตันต่อวัน 

ข้ึนไป 
๖ การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซ่ึงพลังงาน

ปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 
ท่ีมีก าลังต้ังแต่                
๒ เมกะวัตต์ 

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เสนอขอทบทวนข้อความ เนื่องจาก  
พระราชบัญญัติฉบับเดิม ใช้ตามท่ี สผ. ก าหนด แต่มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. ตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดข้ันตอน
อนุญาตเป็น ๔ ข้ันตอน ดังนั้น ควรปรับเป็น“การอนุญาตสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์” 
๓. โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการ ๖ ประเภท และแต่ละประเภท
ก าหนดขนาดไม่เท่ากัน (มีต้ังแต่ ๑.๑ ข้ึนไป) ซ่ึงต้องมีการหารือใน
รายละเอียดร่วมกัน และในโอกาสต่อไป ขอให้เชิญสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ เข้ามารับฟังความคิดเห็นด้วย เนื่องจากจะเป็น
หน่วยงานท่ีถูกบังคับใช้กฎหมายนี้ 
๔. สผ. ได้ด าเนินการล าดับนี้เป็นกรณี Fast track และอยู่ในข้ันตอนการ
จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๗ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงาน
ประกอบกิจการเก่ียวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ท่ีมีการเผาหรือฝังกลบของเสียอันตราย ยกเว้น
การเผาในหม้อเผาซีเมนต์ ท่ีใช้ของเสียอันตราย
เป็นวัตถุดิบทดแทน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ
ประกอบกิจการ
หรือในข้ันขอ
อนุญาตประกอบ
กิจการแล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด เสนอว่า ให้ สผ. ศึกษาเหตุผลทางวิชาการ
เพ่ิมเติมว่า เหตุใดจึงมีการยกเว้นแค่การเผาในหม้อเผาซีเมนต์ 
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๘ ระบบขนส่งทางอากาศ 
เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือท่ีข้ึน
ลงช่ัวคราวของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินอากาศ 

ท่ีมีความยาวของ 
ทางว่ิงต้ังแต่ 

๓,๐๐๐ เมตร 
ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติ 
หรือในข้ันขอ
อนุญาตโครงการ 
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. บริษัท ท่าอากาศยานไทยจ ากัด มหาชน เสนอให้ตัดค าว่า “ขยาย
สนามบิน” ออก เนื่องจากการขยายสนามบินให้ไปท ารายงานการ
เปล่ียนแปลง และก าหนดค านิยาม “การขยายสนามบิน” คือ การขยาย
ขีดความสามารถของสนามบินในการรองรับเท่ียวบิน หรือผู้โดยสาร ตาม
หลักการ Airport Planning ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรายงาน EIA ฉบับเดิม 
เท่านั้น 

๙ ท่าเทียบเรือ  
ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ความมั่นคงแห่งชาติท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

๑) ท่ีมีความยาว
หน้าท่า ต้ังแต่ 
๓๐๐ เมตรข้ึนไป 
หรือท่ีมีพ้ืนท่ีหน้า
ท่าเทียบเรือรวม 
ต้ังแต่๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร 
ข้ึนไป ยกเว้น
ท่าเรือท่ีชาวบ้านใช้
สอยในชีวิต 
ประจ าวัน             
และการท่องเท่ียว 
๒) ท่ีมีการขุดลอก
ร่องน้ าต้ังแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรข้ึน
ไป 

ในข้ันขออนุมัติ
หรือในข้ันขอ
อนุญาตโครงการ 
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
๒. กรมเจ้าท่ามีข้อเสนอให้ EIA ควรมีค าว่า “..ยกเว้นท่าเรือท่ีชาวบ้านใช้
สอยในชีวิตประจ าวันและหรือท่าเรือเพ่ือการท่องเท่ียว ท่ีมีการขุดลอก
ร่องน้ าหน้าท่าต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ข้ึนไป” เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
EHIA และปรับข้อความจาก “และ” เป็น “หรือ” พร้อมท้ังปรับข้อความ
จาก “ร่องน้ า” เป็น “หน้าท่า” เนื่องจากเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบ
ในการขุดลอกหน้าท่าดังกล่าว ส่วนร่องน้ าทางเดินเรือท่ีเป็นสาธารณะ
ประชาชนใช้ร่วมกัน จัดเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานหน่วยงานของรัฐ ต้อง
ให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น การก าหนดปัจจัยขุดลอกหน้าท่า จึงมี
ความเหมาะสมมากกว่า 
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๓) ท่ีมีการขนถ่าย
วัตถุอันตราย 
หรือกากของเสีย
อันตรายซ่ึงเป็นสาร
ก่อมะเร็ง 
กลุ่ม๑ มีปริมาณ
รวมกัน ในเดือนใด
เดือนหนึ่งของรอบ
ปีต้ังแต่ ๒๕,๐๐๐ 
ตันต่อเดือนข้ึนไป
หรือมีปริมาณ
รวมกันท้ังปีต้ังแต่ 
๒๕๐,๐๐๐ ตันต่อ
ปีข้ึนไป 

๑๐ เขื่อนกักเก็บน้ า หรืออ่างเก็บน้ า ท่ีมีปริมาตรกักเก็บ
น้ าต้ังแต่ ๑๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้ึนไปหรือท่ีมีพ้ืนท่ี
กักเก็บน้ าต้ังแต่ 

๑๕ ตาราง
กิโลเมตรข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติ
หรือในข้ันขอ
อนุญาตโครงการ 
แล้วแต่กรณี 

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
 

๑๑ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑  โรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง 
 
 

 

ท่ีมีก าลังผลิต
กระแสไฟฟ้ารวม
ต้ังแต่๑๐๐ เมกะ

ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือ
ประกอบกิจการ
หรือในข้ันขอ

เหมาะสมดีแล้ว 
๑. ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสม 
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๑๑.๒ โรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงชีวมวล 
 
 
 

๑๑.๓ โรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงซ่ึง
เป็นระบบพลังความร้อนร่วมชนิด 
combined cycle หรือ cogeneration 

 

๑๑.๔ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

วัตต์ข้ึนไป 

ท่ีมีก าลังผลิต
กระแสไฟฟ้ารวม
ต้ังแต่ ๑๕๐ เมกะ

วัตต์ข้ึนไป 

ท่ีมีก าลังผลิต
กระแสไฟฟ้ารวม  
ต้ังแต่ ๓,๐๐๐                   
เมกะวัตต์ข้ึนไป 

ทุกขนาด 

อนุญาตประกอบ
กิจการ แล้วแต่
กรณี 
 

๑๒ อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ
หรือในข้ันขอ
อนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

ควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
๑. มีข้อเสนอให้ปรับข้ันตอนในการเสนอรายงาน เป็น “ในข้ันขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี” เพราะโครงการ 
มีลักษณะเป็นโรงงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
  


