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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภั ย   อาศัยอํ านาจตามความในขอ   ๑๘   

แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (  พ.ศ.  ๒๕๓๕  )  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน  

ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานดังบัญชีทายประกาศนี้  ใหจัดทํารายงานที่ เกี่ยวกับการศึกษา 

และมาตรการปองกันแกไขผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยจํานวน  ๑  ฉบับ   

พรอมกับการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  หรือคําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน  

แลวแตกรณี  โดยใหโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สวนโรงงาน 

ในจังหวัดอื่นใหย่ืนตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่โรงงานต้ังอยู 

ขอ ๒ รายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันแกไขผลกระทบตอคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  ประกอบดวยหัวขอการศึกษาที่สําคัญ  ดังนี้ 

  ๒.๑ ดานส่ิงแวดลอม 

   ๒.๑.๑ ขอมูลรายละเอียดของโครงการ  ไดแก  ที่ ต้ังแผนที่  ผังโครงการ  

ข้ันตอน  กระบวนการผลิต  ระบบน้ําใชและการระบายน้ํา  ระบบพลังงาน  ระบบการติดตอส่ือสาร   

การใชเชื้อเพลิง  วัตถุดิบและสารเคมี 

   ๒.๑.๒ ขอมูลในสภาพแวดลอมปจจุบันที่เกี่ยวของ  ไดแก  คุณภาพอากาศ  

คุณภาพผิวดิน  คุณภาพน้ําใตดิน  คุณภาพน้ําทะเล  การใชประโยชนที่ดิน  และการคมนาคม   



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   ๒.๑.๓ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และระดับความรุนแรงของการประกอบ
กิจการโรงงาน 

   ๒.๑.๔ มาตรการปองกันและแกไขเพื่อลดผลกระทบที่ไดจากขอ  ๒.๑.๓ 
  ๒.๒ ดานความปลอดภัย 
   ๒.๒.๑ ประเมินและวิเคราะหอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากโรงงานในแตละดาน  

ไดแก  การเก็บ  การขนถาย  การใชวัตถุดิบ  เชื้อเพลิง  สารเคมี  ผลิตภัณฑ  อุปกรณที่ใช  ตลอดจน
กระบวนการผลิต  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

   ๒.๒.๒ จัดทํามาตรการควบคุมความปองกันหรือแกไขเพื่อลดผลกระทบจาก
การประเมินและวิเคราะหอันตรายตามขอ  ๒.๒.๑  ที่อาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิต  ทุพพลภาพ   
ไฟไหม  ระเบิด  สารเคมีร่ัวไหล  รวมทั้งจัดใหมีระบบปองกัน  ระงับอัคคีภัย  และแผนฉุกเฉิน 

   ๒.๒.๓ จัดใหมีระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย  เพื่อจัดทําแผนงาน  
และติดตามผลการดําเนินงาน 

ขอ ๓ ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับกับโรงงานที่ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 
วาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือในเขตสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการลงทุนที่ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว 

ทั้งนี้  ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ชาญชัย  ชัยรุงเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การทาํรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกนั 

และแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  พ.ศ. 2552 
รายการ

ท่ี 
ประเภทหรอืชนดิของโรงงานตามบัญชีทาย

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
เง่ือนไข 

1 ตม กลั่น หรอืผสมสุรา (ลาํดับท่ี 16) -ทุกขนาด 
2 ผลิตเอทิลแอลกอฮอล ซึ่งมใิชเอทลิแอลกอฮอลที่ผลิต

จากกากซลัไฟดในการทําเย่ือกระดาษ (ลาํดับที่ 17) 
-ทุกขนาด 

3 การหมักคารบอนไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิด
เกลียว กรอ เทก็เจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย 
(ลําดับท่ี 22(1)) 

-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับ 
การฟอกหรอืยอมสี เสนดายหรอืเสนใย 
ท่ีมีน้ําทิ้งต้ังแต 500 ลกูบาศกเมตรตอวัน 
ขึ้นไป 

4 การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสาํหรับการทอ 
(ลําดับท่ี 22(2)) 

-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับ 
การฟอกยอมสี เสนดายหรือเสนใยหรือ
พิมพสิ่งทอท่ีมีน้าํทิ้งต้ังแต 500 ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึน้ไป 

5 การฟอกยอมสี (ลาํดับท่ี 22(3)) -เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับ 
การฟอกยอมสี เสนดายหรือเสนใยหรือ
พิมพสิ่งทอท่ีมีน้าํทิ้งต้ังแต 500 ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึน้ไป 

6 การพิมพสิ่งทอ (ลาํดับท่ี 22(4)) -เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับ 
การฟอกยอมสี เสนดายหรือเสนใยหรือ
พิมพสิ่งทอท่ีมีน้าํทิ้งต้ังแต 500 ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึน้ไป 

7 ถัก ผาลูกไม หรือเครือ่งนุงหมดวยดาย หรอืเสนใย
ฟอก ยอมสีหรือแตงสาํเร็จผา ผาลกูไม หรอื
เครื่องนุงหม 

-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับ 
การฟอกยอมสีหรือแตงสาํเร็จลกูไมหรือ
เครื่องนุงหมที่ถกัดวยเสนดายหรือเสนใย  
ท่ีมีน้ําทิ้งต้ังแต 500 ลกูบาศกเมตรตอวัน 
ขึ้นไป 
 



-2- 
รายการ

ที่ 
ประเภทหรอืชนดิของโรงงานตามบัญชีทาย

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
เง่ือนไข 

8 ทําผาน้าํมันหรือหนังเทียม ซึ่งมิไดทําจากพลาสตกิ
ลวน (ลาํดับท่ี 27(2)) 

-ทุกขนาด 

9 หมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอกขดัและแตงสาํเร็จ
อัดเปนลายนนูหรือเคลอืบสีหนังสัตว (ลาํดับท่ี 29) 

-เฉพาะที่มีขบวนการหมัก ฟอก และมี
น้ําเสียต้ังแต 50 ลกูบาศกเมตรตอวัน 
ขึ้นไป 

10 สาง ฟอก ยอมสี ขัดหรือแตงขนสัตว (ลาํดับที่ 30) -เฉพาะที่มีน้าํเสยีต้ังแต 50 ลกูบาศกเมตร
ตอวนัขึน้ไป 

11 ทําพรมหรอืเคร่ืองใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว 
(ลําดับท่ี 31) 

-เฉพาะที่มีขบวนการหมัก ฟอก และมี
น้ําเสียต้ังแต 50 ลกูบาศกเมตรตอวัน 
ขึ้นไป 

12 ผลิตผลติภณัฑหรือช้ินสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิใช
เคร่ืองแตงกายหรอืรองเทาจากใยแกว (ลาํดับท่ี 32(2)) 

-ทุกขนาด 

13 ทําเย่ือจากไม หรอืวสัดอุื่น (ลาํดับท่ี 38(1)) -เฉพาะที่มีกาํลังการผลิตนอยกวา 50 ตัน
ตอวนัขึน้ไป 

14 การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรอืกระดาษที่ใชใน
การกอสรางชนดิท่ีทําจากเสนใย (Fiber) หรือ
แผนกระดาษไฟเบอร (Fiberboard) (ลําดับท่ี 38(2)) 

-เฉพาะที่มีน้าํเสยี ต้ังแต 50 ลกูบาศกเมตร
ตอวนั 

15 การทําผลติภณัฑสาํหรับใชเปนฉนวน (ลาํดับท่ี 
53(6)) 

-การทําผลิตภณัฑสาํหรับใชเปนฉนวน 
(โฟม) ทุกชนิด 

16 ถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา
ในขัน้ตน (ลาํดับท่ี 59) 

-เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลา
ท่ีมีกาํลังการผลติต้ังแต 50 ตันตอวันขึ้นไป 
แตไมถึง 100 ตนัตอวัน 

17 ถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
โลหะในขัน้ตนซึ่งมิใชเหลก็หรือเหล็กกลา (ลาํดับท่ี 
60) 

-เฉพาะอุตสาหกรรมถลุงแรหรือแตง 
หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใชอุตสาหกรรมเหล็ก 
หรือเหลก็กลาท่ีมกีาํลังการผลิตต้ังแต  
25 ตัน/วันขึ้นไป แตไมถึง 50 ตัน/วัน 
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รายการ
ที่ 

ประเภทหรอืชนดิของโรงงานตามบัญชีทาย
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

เง่ือนไข 

18 ประกอบกจิการเกี่ยวกับเรอื (ลาํดับท่ี 75) -เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพนส ี
19 ประกอบกจิการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟา หรือ

กระเชาไฟฟา (ลาํดับท่ี 76) 
-เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพนส ี

20 ประกอบกจิการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ 
หรือจักรยานสองลอ (ลาํดับท่ี 78) 

-เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพนส ี

21 ผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา (ลาํดับที่ 88) -เฉพาะท่ีมีกําลังการผลติ ต้ังแต 5.0 เมกะวตัต
ขึ้นไป แตไมถึง 10.0 เมกะวัตต 

22 ซักรดี ซกัแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา 
เคร่ืองนุงหม พรม หรอืขนสัตว (ลาํดับท่ี 98) 

-เฉพาะท่ีมีน้ําเสียต้ังแต 500 ลูกบาศกเมตร
ตอวนัขึน้ไป 

23 ผลิตและหรือจาํหนายไอน้าํ (ลําดับที่ 102) -เฉพาะท่ีมีอัตราการผลิตไอน้ําต้ังแต 10 ตัน
ตอชั่วโมง ใชเช้ือเพลิงชวีมวลและ 
หรือถานหิน 

24 ประกอบกจิการเกี่ยวกับการคดัแยกสิ่งปฏิกลูหรอื
วัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมลีักษณะและคุณสมบัติตามท่ี
กาํหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(ลําดับท่ี 105) 

-เฉพาะที่เปนของเสียอันตราย 

25 นําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว หรือของเสีย
จากโรงงานมาผลติเปนวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑใหม
โดยผานกรรมวธิกีารผลติทางอุตสาหกรรม (ลาํดับที่ 
106) 

-เฉพาะที่เปนของเสียอันตราย 

 
 


