
กรุณาส่งข้อมูลกลับมาที่ : envieia2561@onep.go.th หน้า 1 
 

 
 
 

แบบแสดงข้อคิดเห็น 
การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอเปิดรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อประกอบกำรทบทวนประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมว่ำด้วยกำรก ำหนดให้โครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและส่งควำมเห็นมำได้ ๒ ช่องทำง 
คือ (๑) E-mail: envieia2561@onep.go.th และ (๒) สแกน QR code เพื่อแสดงควำมเห็นผ่ำน google form และขอควำมอนุเครำะห์ทุกท่ำน คือ 
 ๑) พิจำรณำประเภทและขนำดโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยท่ำนสำมำรถเสนอได้ ดังน้ี 

 เหมำะสมดีแล้ว 
 ปรับเป็น CoP / IEE / EC / EAR / ถอดออกไปใช้กฎหมำยเฉพำะ 
 ปรับปรุงค ำนิยำม 
 ปรับปรุงขนำด 
 ปรับปรุงขั้นตอนกำรเสนอรำยงำน 

๒) ท่ำนสำมำรถเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  
 

ทั้งน้ี สผ. ขอขอบพระคุณทุกควำมเห็นและข้อเสนอแนะ มำ ณ โอกำสน้ี 
 
หมำยเหตุ ค ำย่อ    COP คือ Code of Practice: ประมวลหลักกำรปฏิบตัิ 
  EAR คือ Environmental Accounting Report: รำยงำนขอ้มูลด้ำนสิง่แวดลอ้ม  
  EC   คือ Environmental Checklist: รำยกำรขอ้มูลดำ้นสิ่งแวดล้อม 

mailto:envieia2561@onep.go.th%20และ
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๑. หน่วยงำน………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………… 

ชื่อ...................................................................................................................... ต ำแหน่ง ............................................................................................ 
กลุ่ม/กอง ....................................................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................................................................................. E-mail ………………………………………………………………………... 
 

QR Code แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรปรับปรุงโครงกำรด้ำนต่ำงๆ ที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                   
         ด้ำนอำคำร                            ด้ำนเหมืองแร่และปิโตรเลียม                  ด้ำนพลังงำน                         ด้ำนอุตสำหกรรม 

                    
         ด้ำนปิโตรเคมี                                  ด้ำนคมนำคม                            ด้ำนแหล่งน้ ำ                          ค ำถำม/ข้อเสนอแนะ 
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๒. ควำมเห็นต่อกำรก ำหนดโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
๒.๑ โครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ( IEE) 

ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

๑ การท าเหมืองแร่อ่ืนๆ นอกเหนือจากประเภทท่ีก าหนดให้
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
เอกสารท้ายประกาศ ๔ 
แต่ไม่รวมถึงกำรท ำเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหมืองแร่ทรำยแก้วหรือทรำยซิลิกำ 
(๒) เหมืองแร่ดินอุตสำหกรรมชนิดดินซีเมนต์ 
(๓) เหมืองแร่ดินเหนียวสี 
(๔) เหมืองแร่ดินมำร์ล 
(๕) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์ 
(๖) เหมืองแร่ดินทนไฟ 
(๗) เหมืองแร่ดินเบำ 

ทุกขนำด 
 
 
 

ในข้ันขอประทำนบัตร 
 
 
 

 
 
 
 

๒ สนามบินน้ า ทุกขนำด 
 
 
 

ในข้ันขออนุญำตจัดต้ัง 
หรือในข้ันขออนุญำต
ข้ึน-ลงอำกำศยำน  
แล้วแต่กรณี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



กรุณาส่งข้อมูลกลับมาที่ : envieia2561@onep.go.th หน้า 4 
 

๒.๒ โครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๑ กำรท ำเหมืองแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ 
๑.๑ เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ เหมืองแร่ถ่านหิน 
๑.๑.๒ เหมืองแร่โพแทช 
๑.๑.๓ เหมืองแร่เกลือหิน 
๑.๑.๔ เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
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 พ้ืนท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระหว่างประเทศ 
๑.๔.๔ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี 

แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแหล่งมรดกโลกท่ี
ข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 

ในข้ันขอประทานบัตร 
 

 

๒ กำรพัฒนำปิโตรเลียม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียม 
๒.๑ การส้ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะส้ารวจ  
๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ยกเว้น การผลิตปิโตรเลียมใน

แปลงส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก ท่ีมีการผลิต

ทุกขนาด 
 

ในข้ันขอรับความ
เห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหรือ
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

ปิโตรเลียมต่อเนื่องตามท่ีก้าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และสิทธิการผลิตเดิม
ส้ินสุดอายุลงในขณะท่ีปิโตรเลียมยังเหลืออยู่ โดยท่ีไม่
มีการเปล่ียนแปลงการผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม 

หน่วยงานผู้อนุญาต 

๓ โครงกำรระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ำมันเชื้อเพลิงทำง
ท่อ ยกเว้น 
(๑) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกท่ี

โครงการท้ังหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือ
เท่ากับย่ีสิบบาร์และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหกนิ้วในทุกพ้ืนท่ี แต่ไม่รวมถึง
พ้ืนท่ีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายก้าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

(๒) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกท่ีมี
ความดันใช้งานสูงสุดมากกว่าย่ีสิบบาร์ข้ึนไป หรือมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วข้ึนไป 
ท่ีโครงการท้ังหมดอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทุกขนาด 
 
 
 
 
 
 

ในข้ันขอใบอนุญาตหรือ
ในข้ันขอรับความ
เห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี 

 

๔ นิคมอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคม
อุตสำหกรรมหรือโครงกำรท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับนิคม
อุตสำหกรรมหรือโครงกำรจัดสรรท่ีดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 

ทุกขนาด 
 

ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

 

๕ อุตสำหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีกระบวนกำรผลิตทำงเคมี  ท่ีมีก้าลังการ
ผลิตต้ังแต่ 

๑๐๐ ตันต่อวัน
ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๖ อุตสำหกรรมกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๗ อุตสำหกรรมแยกหรือแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ ดังน้ี 
๗.๑ การแยกก๊าซธรรมชาติ 
๗.๒ การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการปรับเปล่ียน  
 โครงสร้างหรือโดยการเปล่ียนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว 
๗.๓ การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการเปล่ียนสถานะจาก

ของเหลวกลับเป็นก๊าซท่ีใช้น้้าทะเลหรือน้้าจากแหล่งน้้า
ธรรมชาติในการให้ความร้อนเพ่ือแปรสภาพ 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๘ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – alkali 
industry) และอุตสาหกรรมท่ีใช้คลอรีน (Cl2) หรือ
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ดังนี้ 
๘.๑ อุตสำหกรรมคลอร์-แอลคำไล(Chlor – alkali 

industry) ท่ีใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบใน
กำรผลิตผลิตภัณฑ์คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดร
คลอริก (HCl) โซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) และผง
ปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 

๘.๒ อุตสำหกรรมท่ีใช้คลอรีน (Cl2) หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพ
คลอไรต์ (NaOCl) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  
โซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) และผงปูนคลอรีน 
(Bleaching Powder) 

ท่ีมีก้าลังการ
ผลิตแต่ละชนิด 
หรือรวมกัน
ต้ังแต่  ๑๐๐ 
ตันต่อวันข้ึนไป 

 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๙ อุตสำหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๑๐ อุตสำหกรรมผลิตเย่ือกระดำษ ท่ีมีก้าลังการ
ผลิตต้ังแต่  

๕๐ ตันต่อวัน
ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๑๑ อุตสำหกรรมท่ีผลิตสำรออกฤทธิ์หรือสำรท่ีใช้ป้องกันหรือ
ก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้กระบวนกำรทำงเคมี 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๑๒ อุตสำหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนกำรทำงเคมี 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๑๓ อุตสำหกรรมประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำตำล ดังต่อไปนี้ 
๑๓.๑การท้าน้้าตาลทรายดิบ น้้าตาลทรายขาว น้้าตาล

ทรายบริสุทธ์ิ 
๑๓.๒ การท้ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์

อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 

 
ทุกขนาด 

 
ท่ีมีก้าลังการ

ผลิตต้ังแต่ ๒๐ 
ตันต่อวันข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการหรือ
ในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๑๔ อุตสำหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้ำ  ท่ีมีก้าลังการ
ผลิตแต่ละชนิด
หรือรวมกัน

ต้ังแต่๑๐๐ ตัน
ต่อวันข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการหรือ
ในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๑๕ อุตสำหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซ่ึงมิใช่
เหล็กหรือเหล็กกล้ำตำมล ำดับท่ี ๑๔  

ท่ีมีก้าลังการ
ผลิตต้ังแต่ ๕๐ 
ตันต่อวันข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๑๖ อุตสำหกรรมผลิตสุรำ แอลกอฮอล์รวมท้ังผลิตเบียร์และ
ไวน์  
๑๖.๑ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ 
 
 
 
 
 
 

๑๖.๒ อุตสาหกรรมผลิตไวน์  
 
 
 
 

๑๖.๓ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ 

 
 
ท่ีมีก้าลังการ
ผลิตต้ังแต่

๔๐,๐๐๐ ลิตร
ต่อเดือนข้ึนไป 
(คิดเทียบท่ี ๒๘ 

ดีกรี) 
 

ท่ีมีก้าลังการ
ผลิตต้ังแต่ 
๖๐๐,๐๐๐ 
ลิตรต่อเดือน

ข้ึนไป 

ท่ีมีก้าลังการ
ผลิตต้ังแต่

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการ 
หรือในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๖๐๐,๐๐๐ 
ลิตรต่อเดือน

ข้ึนไป 
๑๗ โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวมเฉพำะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไม่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการหรือ
ในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 
 

 

๑๘ โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนทุกประเภท ยกเว้น โรงไฟฟ้ำพลัง
ควำมร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีได้รับ
ยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าท่ีต้ังอยู่พ้ืนท่ี ดังต่อไปนี้ 
๑๘.๑ พ้ืนท่ีซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก้าหนดให้เป็น

พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้้าช้ัน ๑ และช้ัน ๒ 
๑๘.๒ พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑๘.๓ พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี 
๑๘.๔ พ้ืนท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระหว่างประเทศ 
๑๘.๕ พ้ืนท่ีซ่ึงมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อย

ละ ๘๐ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป 

ท่ีมีก้าลังผลิต
กระแสไฟฟ้า
ต้ังแต่ ๑๐  

เมกะวัตต์ข้ึนไป 
 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
เพ่ือประกอบกิจการหรือ
ในข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่
กรณี 

 

๑๙ ระบบทำงพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทำงพิเศษ หรือ
โครงกำรท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับทำงพิเศษ 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๒๐ ทำงหลวงหรือถนน ซ่ึงมีควำมหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ทำงหลวง ท่ีตัดผ่านพ้ืนท่ีดังต่อไปนี้  
๒๐.๑ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า                               

และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

๒๐.๒ พ้ืนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 

๒๐.๓ พ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก้าหนดให้เป็น
พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้้าช้ันท่ี ๒  

๒๐.๔ พ้ืนท่ีป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๒๐.๕ พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจาก

ระดับน้้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
๒๐.๖ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในหรือใกล้พ้ืนท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญ

ระหว่างประเทศหรือแหล่งมรดกโลกท่ีข้ึนบัญชีแหล่ง
มรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศใน
ระยะทาง ๒ กิโลเมตร  

๒๐.๗ พ้ืนท่ีท่ีต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่ง
ประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ 
กิโลเมตร ยกเว้นถนนผังเมือง ตามท่ีก้าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

ทุกขนาด 
 

ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

 

๒๑ ระบบขนส่งมวลชนท่ีใช้รำง 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๒๒ ท่ำเทียบเรือ  
ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการเพ่ือความมั่นคง
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ท่ีรองรับเรือ
ขนาดต้ังแต่ 

๕๐๐ ตันกรอส
ข้ึนไป หรือมี
ความยาวหน้า
ท่าต้ังแต่ ๑๐๐ 
เมตร แต่ไม่ถึง 
๓๐๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีท่าเทียบ
เรือรวม ต้ังแต่

๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร แต่ไม่ถึง

๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

 

๒๓ ท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำ ท่ีรองรับเรือได้
ต้ังแต่ ๕๐ ล้า
ข้ึนไปหรือมี
พ้ืนท่ีท่าเทียบ
เรือรวมต้ังแต่ 

๑,๐๐๐ ตาราง
เมตรข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

 

๒๔ กำรถมท่ีดินในทะเล  ท่ีมีขนาดไม่ถึง 
๓๐๐ ไร่ 

ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 
 
 

 



กรุณาส่งข้อมูลกลับมาที่ : envieia2561@onep.go.th หน้า 12 
 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๒๕ กำรก่อสร้ำงหรือขยำยสิ่งก่อสร้ำงบริเวณหรือในทะเล  
๒๕.๑ รอดักทราย เข่ือนกันทรายและคล่ืนรอบังคับ

กระแสน้้า 
๒๕.๒ แนวเข่ือนกันคล่ืนนอกฝ่ังทะเล 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

 

๒๖ ระบบขนส่งทำงอำกำศ 
เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือท่ีข้ึนลงช่ัวคราว
ของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

ท่ีมีความยาว
ของทางว่ิง

ต้ังแต่ ๑,๑๐๐
เมตรข้ึนไป  
แต่ไม่ถึง 

๓,๐๐๐ เมตร 

ในข้ันขออนุมั ติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

 

๒๗ อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำรซ่ึงมีลักษณะท่ีตั้งหรือกำรใช้ประโยชน์
ในอำคำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ดังน้ี  
 
๒๗.๑ อาคารท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้้าตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ 

ฝ่ังทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือท่ีต้ังอยู่
ใกล้หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติหรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 

๒๗.๒ อาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก หรือค้าส่ง  
 

๒๗.๓ อาคารท่ีใช้เป็นส้านักงานหรือท่ีท้าการของเอกชน 

ท่ีมีความสูง
ต้ังแต่ ๒๓ 
เมตรข้ึนไป 
หรือมีพ้ืนท่ี

รวมกันทุกช้ัน
หรือ 

ช้ันหนึ่งช้ันใด
ในหลังเดียวกัน 

ต้ังแต่ 
๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืน
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอ
ในข้ันการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่
กรณี 

 

๒๘ กำรจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อำศัยหรือเพ่ือประกอบกำร
พำณิชย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรท่ีดิน 

ท่ีมีจ้านวนท่ีดิน
แปลงย่อย

ต้ังแต่ ๕๐๐ 

ในข้ันขออนุญาตจัดสรร
ท่ีดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดสรรท่ีดิน 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

แปลงข้ึนไป
หรือมีเนื้อท่ี      

เกินกว่า  
๑๐๐ ไร่ 

๒๙ โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนพยำบำล  
๒๙.๑ กรณีต้ังอยู่ใกล้แม่น้้าตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ 

  ฝ่ังทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด                          
ในระยะ ๕๐ เมตร 

 

๒๙.๒ กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑  

 
 
ท่ีมีเตียงส้าหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ต้ังแต่ ๓๐ เตียง

ข้ึนไป 

ท่ีมีเตียงส้าหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ต้ังแต่ ๖๐ เตียง

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืน
ขอรับใบอนุญาตให้เสนอ
ในข้ันการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินแล้วแต่
กรณี 

 

๓๐ โรงแรมหรือสถำนท่ีพักตำกอำกำศตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงแรม 

ท่ีมีจ้านวน
ห้องพัก ต้ังแต่ 
๘๐ ห้องข้ึนไป 

หรือมีพ้ืนท่ี 
ใช้สอยต้ังแต่ 

๔,๐๐๐  
ตารางเมตร  

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง 
หรือหากใช้วิธีการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืน
ขอรับใบอนุญาต ให้
เสนอในข้ันการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
แล้วแต่กรณี 
 
 
 

 



กรุณาส่งข้อมูลกลับมาที่ : envieia2561@onep.go.th หน้า 14 
 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๓๑ อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร  

ท่ีมีจ้านวนห้อง
ชุดหรือห้องพัก 
ต้ังแต่ ๘๐ ห้อง
ข้ึนไป หรือมี
พ้ืนท่ีใช้สอย

ต้ังแต่ ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร  

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง
หรือหากใช้วิธีการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารโดยไม่ย่ืน
ขอรับใบอนุญาต ให้
เสนอในข้ันการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
แล้วแต่กรณี 

 

๓๒ กำรชลประทำน  ท่ีมีพ้ืนท่ีการ
ชลประทาน

ต้ังแต่๘๐,๐๐๐ 
ไร่ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

 

๓๓ โครงกำรกิจกำร หรือกำรด ำเนินกำรทุกประเภท 
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
ก ำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำชั้นท่ี ๑ ยกเว้น 
๓๓.๑ โครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการการพัฒนา

ชุมชนและการจัดท่ีดินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

๓๓.๒ โครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการใน 
เขตป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 

๓๓.๓ โครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีได้เข้าใช้ประโยชน์ก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผล
ใช้บังคับ ซ่ึงได้ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม 
และไม่มีการขยายพ้ืนท่ีให้แตกต่างไปจากเดิม 

 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ 
แล้วแต่กรณี 
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ล ำดับ ประเภทโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำร ขนำด ขั้นตอนในกำร 
เสนอรำยงำน 

ข้อคิดเห็น 

๓๔ กำรผันน้ ำข้ำมลุ่มน้ ำ ดังต่อไปนี้  
๓๔.๑ การผันน้้าข้ามลุ่มน้้าหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ หรือมี

ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ท่ีเป็นการ
ด้าเนินการช่ัวคราว  

๓๔.๒ การผันน้้าระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติหรือมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ท่ีเป็นการ
ด้าเนินการช่ัวคราว 

ทุกขนาด 
 

ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 

 

๓๕ ประตูระบำยน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก 
 

ทุกขนาด ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญาตโครงการ
แล้วแต่กรณี 
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๒.๓ โครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต ของประชำชน

ในชุมชนอย่ำงรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) 

ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

๑ การถมท่ีดินในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝั่งเดิม
ยกเว้นการถมทะเลท่ีเป็นการฟ้ืนฟูสภาพชายหาด   

ท่ีมีขนำดต้ังแต่        
๓๐๐ ไร่ ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติหรือใน
ข้ันขออนุญำตโครงกำร
แล้วแต่กรณี 

 

๒ การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
ดังต่อไปนี้ 
๒.๑  เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพำะท่ีออกแบบให้โครงสร้ำงมีกำร

ยุบตัวภำยหลังกำรท ำเหมืองโดยไม่มีค้ ำยันและไม่มี
กำรใส่คืนวัสดุทดแทนเพ่ือป้องกันกำรยุบตัว 

๒.๒  เหมืองแร่ตะก่ัว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะ
อ่ืนท่ีใช้ไซยำไนด์หรือปรอท หรือตะก่ัวไนเตรตใน
กระบวนกำรผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืนท่ีมีอำร์เซโน
ไพไรต์ (arsenopyrite) เป็นแร่ประกอบ 
(associated mineral) 

๒.๓ เหมืองแร่ถ่ำนหิน เฉพำะท่ีมีกำรล ำเลียงแร่ถ่ำนหินออก
นอกพ้ืนท่ีโครงกำรด้วยรถยนต์ 

 
 
 
 
 

๒.๔  เหมืองแร่ในทะเล 

 
 

ทุกขนำด 
 
 

ทุกขนำด 
 
 
 
 

ท่ีมีก ำลังกำร
ผลิตต้ังแต่ 

๒๐๐,๐๐๐ตัน
ต่อเดือนหรือ

ต้ังแต่
๒,๔๐๐,๐๐๐ 
ตันต่อปีข้ึนไป 

ทุกขนำด 

ในข้ันขอประทำนบัตร 
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ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

๓ นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับนิคม
อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  นิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสำหกรรมท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือรองรับ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีตำมล ำดับท่ี๔ หรือ
อุตสำหกรรมถลุงแร่เหล็ก ตำมล ำดับท่ี๕.๑ หรือ ๕.๒ 
แล้วแต่กรณีมำกกว่ำ ๑ โรงงำนข้ึนไป  

๓.๒  นิคมอุตสำหกรรม หรือโครงกำรท่ีมลัีกษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสำหกรรมท่ีมีกำรขยำยพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมตีำมล ำดับท่ี ๔ หรืออุตสำหกรรม
ถลุงแร่เหล็ก ตำมล ำดับท่ี ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

ทุกขนำด ในข้ันขออนุมัติหรือใน
ข้ันขออนุญำตโครงกำร 
แล้วแต่กรณี 
 

 

๔ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้ 

๔.๑  อุตสำหกรรมปิโตรเคมีข้ันต้น 
       (upstream petrochemical industry) 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  อุตสำหกรรมปิโตรเคมีข้ันกลำง 
       (intermediate petrochemical industry) ดังนี้ 

๔.๒.๑  ท่ีผลิตสำรเคมี หรือใช้วัตถุดิบท่ีเป็นสำรเคมี 
ซ่ึงเป็นสำรก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ 

 

ทุกขนำด หรือ
ท่ีมีกำรขยำย
ก ำลังกำรผลิต
ต้ังแต่ร้อยละ 

๓๕  ของก ำลัง
กำรผลิตเดิม 

ข้ึนไป 
 
 
 

ท่ีมีก ำลังกำร
ผลิตต้ังแต่๑๐๐ 

ในข้ันขออนุญำตก่อสร้ำง 
เพ่ือประกอบกิจกำรหรือ
ในข้ันขออนุญำต
ประกอบกิจกำร 
หรือในข้ันขอขยำย
แล้วแต่กรณี 

 



กรุณาส่งข้อมูลกลับมาที่ : envieia2561@onep.go.th หน้า 18 
 

ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

 
 

 
 
 
 
 
๔.๒.๒  ท่ีผลิตสำรเคมี หรือใช้วัตถุดิบท่ีเป็นสำรเคมี 

ซ่ึงเป็นสำรก่อมะเร็ง  กลุ่ม ๒A 

ตันต่อวันข้ึนไป 
หรือท่ีมีกำร

ขยำยก ำลังกำร
ผลิตรวมกัน
ต้ังแต่  ๑๐๐ 

ตันต่อวันข้ึนไป 
 

ท่ีมีก ำลังกำร
ผลิตต้ังแต่  

๗๐๐ ตันต่อวัน
ข้ึนไป หรือท่ีมี
กำรขยำยก ำลัง
กำรผลิตรวมกัน
ต้ังแต่  ๗๐๐ 

ตันต่อวันข้ึนไป 
๕ อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  อุตสำหกรรมถลุงแร่เหล็ก 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

ท่ีมีปริมำณแร่
ป้อน (input) 

เข้ำสู่
กระบวนกำร
ผลิตต้ังแต่ 

๕,๐๐๐ตันต่อ
วันข้ึนไป หรือ
ท่ีมีปริมำณแร่
ป้อน(input) 

เข้ำสู่

ในข้ันขออนุญำตก่อสร้ำง
เพ่ือประกอบกิจกำรหรือ
ในข้ันขออนุญำต
ประกอบกิจกำร หรือใน
ข้ันขอขยำย แล้วแต่กรณี 
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ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 

๕.๒  อุตสำหกรรมถลุงแร่เหล็กท่ีมีกำรผลิตถ่ำน coke หรือ
ท่ีมีกระบวนกำร sintering 

๕.๓  อุตสำหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองค ำ หรือสังกะสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๔ อุตสำหกรรมถลุงแร่ตะก่ัว 

๕.๕ อุตสำหกรรมหลอมโลหะ 
      (ยกเว้นเหล็กและ อะลูมิเนียม) 
 
   

กระบวนกำร
ผลิต รวมกัน

ต้ังแต่ ๕,๐๐๐
ตันต่อวันข้ึนไป 

ทุกขนำด 
 

ท่ีมีปริมำณแร่
ป้อน (input) 

เข้ำสู่
กระบวนกำร
ผลิตต้ังแต่ 

๑,๐๐๐ ตัน   
ต่อวันข้ึนไป 

หรือท่ีมีปริมำณ
แร่ป้อน(input) 

เข้ำสู่
กระบวนกำร
ผลิตรวมกัน

ต้ังแต่ ๑,๐๐๐
ตันต่อวันข้ึนไป 

ทุกขนำด 

ท่ีมีก ำลังกำร
ผลิต (output) 

ต้ังแต่  
๕๐ ตันต่อวัน
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ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 

๕.๖ อุตสำหกรรมหลอมตะก่ัว 
 

ข้ึนไป หรือท่ีมี
ก ำลังกำรผลิต
รวมกันต้ังแต่  
๕๐ ตันต่อวัน

ข้ึนไป 
 

ท่ีมีก ำลังกำร
ผลิต (output) 

ต้ังแต่  
๑๐ ตันต่อวัน
ข้ึนไป หรือท่ีมี
ก ำลังกำรผลิต
รวมกันต้ังแต่ 
 ๑๐ ตันต่อวัน

ข้ึนไป 
๖ การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซ่ึงพลังงานปรมาณูจาก

เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 
ท่ีมีก ำลังต้ังแต่                
๒ เมกะวัตต์ 

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุญำต
ประกอบกิจกำร 

 

๗ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานท่ีมีการเผาหรือฝังกลบของ
เสียอันตราย ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนต์ ท่ีใช้ของ
เสียอันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิง
เสริม 
 
 

ทุกขนำด ในข้ันขออนุญำตก่อสร้ำง
เพ่ือประกอบกิจกำรหรือ
ในข้ันขออนุญำต
ประกอบกิจกำรแล้วแต่
กรณี 
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ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

๘ ระบบขนส่งทางอากาศ 
เฉพำะกำรก่อสร้ำงหรือขยำยสนำมบิน หรือท่ีข้ึนลงช่ัวครำว
ของอำกำศยำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ 

ท่ีมีควำมยำว
ของ 

ทำงว่ิงต้ังแต่ 
๓,๐๐๐ เมตร

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติ หรือใน
ข้ันขออนุญำตโครงกำร 
แล้วแต่กรณี 

 

๙ ท่าเทียบเรือ  
ยกเว้นโครงกำร กิจกำร หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือควำมมั่นคง
แห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำควำมมั่นคงแห่งชำติท่ี
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี 

๑) ท่ีมีควำมยำว
หน้ำท่ำ ต้ังแต่ 
๓๐๐ เมตรข้ึน
ไป หรือท่ีมี
พ้ืนท่ีหน้ำท่ำ
เทียบเรือรวม 
ต้ังแต่๑๐,๐๐๐ 
ตำรำงเมตร 
ข้ึนไป ยกเว้น
ท่ำเรือท่ี
ชำวบ้ำนใช้สอย
ในชีวิต 
ประจ ำวัน             
และกำร
ท่องเท่ียว 
๒) ท่ีมีกำรขุด
ลอกร่องน้ ำ
ต้ังแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ 
ลูกบำศก์เมตร
ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติหรือใน
ข้ันขออนุญำตโครงกำร 
แล้วแต่กรณี 
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ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

๓) ท่ีมีการขน
ถ่ายวัตถุอันตราย 
หรือกากของ
เสียอันตรายซ่ึง
เป็นสารก่อมะเร็ง 
กลุ่ม๑ มี
ปริมาณรวมกัน 
ในเดือนใด
เดือนหนึ่งของ
รอบปีต้ังแต่ 
๒๕,๐๐๐ ตัน
ต่อเดือนข้ึนไป
หรือมีปริมาณ
รวมกันท้ังปี
ต้ังแต่ 
๒๕๐,๐๐๐ ตัน
ต่อปีข้ึนไป 

๑๐ เขื่อนกักเก็บน้ า หรืออ่างเก็บน้ า ท่ีมีปริมำตรกัก
เก็บน้ ำต้ังแต่ 
๑๐๐ ล้ำน

ลูกบำศก์เมตร
ข้ึนไปหรือท่ีมี
พ้ืนท่ีกักเก็บน้ ำ

ต้ังแต่ ๑๕ 
ตำรำงกิโลเมตร

ข้ึนไป 

ในข้ันขออนุมัติหรือใน
ข้ันขออนุญำตโครงกำร 
แล้วแต่กรณี 
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ล าดับ ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ขนาด ขั้นตอนในการ 
เสนอรายงาน 

ข้อคิดเห็น 

๑๑ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑  โรงไฟฟ้ำท่ีใช้ถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิง 
 
 
 

๑๑.๒ โรงไฟฟ้ำท่ีใช้เช้ือเพลิงชีวมวล 
 
 
 
 

๑๑.๓ โรงไฟฟ้ำท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นระบบ
พลังควำมร้อนร่วมชนิด combined cycle หรือ 
cogeneration 

 
 

๑๑.๔ โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 

 

ท่ีมีก ำลังผลิต
กระแสไฟฟ้ำ

รวมต้ังแต่๑๐๐ 
เมกะวัตต์ข้ึนไป 

ท่ีมีก ำลังผลิต
กระแสไฟฟ้ำ
รวมต้ังแต่ 

๑๕๐ เมกะ
วัตต์ข้ึนไป 

ท่ีมีก ำลังผลิต
กระแสไฟฟ้ำ
รวม  ต้ังแต่ 
๓,๐๐๐                   

เมกะวัตต์ข้ึนไป 

ทุกขนำด 

ในข้ันขออนุญำตก่อสร้ำง
เพ่ือประกอบกิจกำรหรือ
ในข้ันขออนุญำต
ประกอบกิจกำร แล้วแต่
กรณี 
 

 

๑๒ อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก ทุกขนำด ในข้ันขออนุมัติหรือใน
ข้ันขออนุญำตโครงกำร
แล้วแต่กรณี 
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๓. ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
..........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ ......................................................

.......................................................................................................................................................................................................... ............................................

. 

***** ขอขอบพระคุณทุกท่ำน มำ ณ โอกำสน้ี ***** 


