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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การทํารายงาน
เก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๘  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่วันที่  ๖  ตลุาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในรายการที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๒๑  ในบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

รายการ 
ที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง  
(พ.ศ.  ๒๕๓๕) 

เงื่อนไข 

๑ ต้ม  กล่ัน  หรือผสมสุรา  (ลําดับที่  ๑๖) ทุกขนาดเว้นแตเ่ป็นขนาดโรงงานที่มีการ
กําหนดไวใ้ห้ตอ้งจัดทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (EIA)  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว 

๒ ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งมิใชเ่อทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิต 
จากกากซัลไฟดใ์นการทําเยื่อกระดาษ  (ลําดับที่  ๑๗) 

ทุกขนาดเว้นแตเ่ป็นขนาดโรงงานที่มีการ
กําหนดไวใ้ห้ตอ้งจัดทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (EIA)  ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว 

๒๑ ผลิตพลังงานไฟฟ้า   
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์  ยกเว้นที่ติดตัง้บนหลังคา  ดาดฟา้   
หรอืส่วนหน่ึงส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยูห่รอืใช้สอย

 
- เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตสูงสุด 
รวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกินกว่า  
๑,๐๐๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 
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รายการ 
ที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง  
(พ.ศ.  ๒๕๓๕) 

เงื่อนไข 

ได้โดยมีขนาดกาํลังการผลิตตดิตั้งสูงสุดรวมกันของ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลวัตต ์
(ลําดับที่  ๘๘  (๑)) 
 
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน   
ความร้อน  (ลําดับที่  ๘๘  (๒)) 
 
 
 
 
(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา   
ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขือ่น
หรอืจากอ่างเก็บนํ้าขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน  ๑๕  เมกะวัตต์  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าแบบสูบกลับ   
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าท้ายเขื่อน  การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากฝายและการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากคลองส่งน้ํา   
(ลําดับที่  ๘๘  (๓)) 
 

 
 
 
 
- กําลังการผลิตทกุขนาดเว้นแต่เป็นขนาด 
โรงงานที่มีการกําหนดไวใ้ห้ตอ้งจัดทํารายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (EIA)  
ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 
- เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตเกินกว่า   
๑๕  เมกกะวัตต์สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ํา 
 หรือกําลังการผลิตทุกขนาดสําหรับการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําทีม่ิใช่การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ําแบบสูบกลับการผลติ
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําทา้ยเขื่อน   
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากฝาย
และการผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจาก
คลองส่งน้ํา 

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานในข้อ  ๒   
ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑ รายการที่  ๒๑  (๑)  และ  (๒)  เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตไม่ถึง  ๕  เมกกะวัตต์ 
  ๓.๒ รายการที่  ๒๑  (๓)  เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตไม่ถึง  ๕  เมกกะวัตต์  

หรือเฉพาะการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากเขื่อน  หรือจากอ่างเก็บน้ําที่มีขนาดกําลังการผลิต
เกินกว่า  ๑๕  เมกกะวัตต์ 

ที่ได้ย่ืนคําขอไว้ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ยังอยู่ในระหว่าง
พิจารณาให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  
๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานในข้อ  ๒   
ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
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  ๔.๑ รายการที่  ๒๑  (๑)  และ  (๒)  เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตไม่ถึง  ๕  เมกกะวัตต์ 
  ๔.๒ รายการที่  ๒๑  (๓)  เฉพาะที่มีขนาดกําลังการผลิตไม่ถึง  ๕  เมกกะวัตต์  

หรือเฉพาะการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากเขื่อน  หรือจากอ่างเก็บน้ําที่มีขนาดกําลังการผลิต
เกินกวา่  ๑๕  เมกกะวัตต์ 

ที่ได้ย่ืนคําขอภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ย่ืนคําขอ 

ข้อ ๕ การดําเนินการตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามข้อ  ๑   
ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อรรชกา  สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 


