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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ 

ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ   
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

(ฉบับที่  ๗)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เร่ือง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (แก้ไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ 
ให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มเติมบทนิยามต่อจากบทนิยามคําว่า  “อุตสาหกรรมเหล็ก  หรือเหล็กกล้า”   
ในข้อ  ๒  แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 

“ขยะมูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น 

“พื้นที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ  ๘๐”  หมายความว่า  พื้นที่ซึ่งมีผล 
การตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๑๐๐  ไมครอน  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๑๐  ไมครอน  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  ก่อนดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้อยละ  ๘๐  ของค่ามาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ออกตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อย่างน้อย  ๔  จุด  โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย  ๗  วัน  
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน  และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัด
จะต้องห่างกัน  ๕ - ๗  เดือน  พร้อมกับบันทึกกิจกรรมในขณะที่ทําการตรวจวัด  และแผนผังแสดงตําแหน่ง 
ที่ทําการตรวจวัด 
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ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในลําดับที่  ๑๘  ในเอกสารท้ายประกาศ  ๓  ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทาง
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด 
หลักเกณฑ์  วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ 

“๑๘ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท
ยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ ใช ้ 
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้น  ต้องไม่ใช่
โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่  ดังต่อไปนี้   
 (๑) พื้ นที่ ซึ่ ง คณะ รัฐมนต รี มีมติ
เห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ําชั้น  ๑  และชั้น  ๒ 
 (๒) พื้ นที่ คุ้ ม ค รอ งสิ่ ง แ วดล้ อ ม  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 (๓) พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติ
ของคณะรัฐมนตรี 
 (๔) พื้ นที่ ชุ่ มน้ํ าที่ มี ความสํ า คัญ
ระหว่างประเทศ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 (๕) พื้นที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทาง
อากาศสูงเกินกว่าร้อยละ  ๘๐  ของ  
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

ที่มีกําลังผลิต
กระแสไฟฟ้าตั้งแต ่
๑๐  เมกะวัตต์  

ขึ้นไป 
 

ให้ เ สนอ ในขั้ น ขออนุญาต
ก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการ
หรือขั้นขออนุญาตประกอบ
กิจการแล้วแต่กรณี” 
 

 
 
 
 

ข้อ ๓ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๒  ซึ่งได้ย่ืนต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  และยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้ถือว่ากระบวนการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ้นสุดลง  โดยอนุโลม 
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ในกรณีคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการตามวรรคหนึ่ง  ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าว
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  และเจ้าของโครงการหรือกิจการได้นําผลการให้ความเห็นชอบกับ
รายงานของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ไปประกอบการย่ืนคําขอรับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องภายหลังที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
เจ้าของโครงการหรือกิจการได้จัดทํารายงานตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  แล้ว   

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


