ร่าง
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
โดยที่ ม าตรา ๕๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้
การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่ว นได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน ประกอบกับความในข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่ อง กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ ระเบี ย บปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กาหนดว่า เมื่อคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็น ชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดส่งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นหรือหน่วยงาน
ของรั ฐ ผู้ อนุ ญาตโครงการ เพื่อ ให้ ห น่ ว ยงานดั งกล่ า วจั ดให้ มี การรั บฟั งความคิ ดเห็ น ของผู้ มีส่ ว นได้ เสี ยและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
จึงสมควรปรับปรุงประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒๒/๒๕๕๔ เรื่อง กาหนด
อัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มี กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่ว นได้เสียสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในนิคมอุตสาหกรรม
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุม
ครั้งที.่ ./.. เมื่อวันที่ .. เดือน .........พ.ศ. .... การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๒

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ../๒๕๖๑ เรื่อง
กาหนดอั ต ราค่ า บริ ก ารในการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และประชาชนและ
ชุ ม ชนที่ เกี่ยวข้องสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒๒/๒๕๕๔ เรื่อง กาหนด
อัตราค่ าบริ ก าร และหลั กเกณฑ์ เงื่ อนไขในการจัดให้ มีกระบวนการรั บฟังความคิ ดเห็ น ของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงให้นิคมอุตสาหกรรม
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง” หมายความว่า การดาเนินการหรืออนุญาต
ให้ดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกาหนดหรือกาหนด
โดยหน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“ผู้ขอร่ว มดาเนิน งาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่ว มดาเนินงานกับ กนอ.
ในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม และเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“ผู้ขอผนวกพื้นที่” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะนา
ที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินเพิ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม และเป็นโครงการ
หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
และเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“กนอ.” หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ กนอ. จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ขอร่วมดาเนินงาน ผู้ขอผนวกพื้นที่ และผู้ขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี ในอัตรา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งโครงการหรือ
กิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ข้อ ๖ กนอ. จะแจ้ งเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ข อร่ ว มด าเนิ น งาน ผู้ ข อผนวกพื้ น ที่ และผู้ ข ออนุ ญ าต
ประกอบกิจการ มาชาระค่าบริการเมื่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มเห็ น ชอบกั บ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ให้ กนอ. แล้ว
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ข้อ ๗ ผู้ ขอร่ ว มดาเนิ น งาน ผู้ ขอผนวกพื้นที่ และผู้ ขออนุญาตประกอบกิจการ แล้ ว แต่กรณี
ต้องชาระค่าบริการภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามข้อ ๖ ณ กองการเงิน
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย เลขที่ ๖๑๘ ถนนนิ ค มมั ก กะสั น แขวงมั ก กะสั น เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
ข้อ ๘ กรณีที่ผู้ขอร่วมดาเนินงาน ผู้ขอผนวกพื้นที่ และผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
ได้ชาระค่าบริการครบถ้วนแล้ว กนอ. จะดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กนอ. ประกาศกาหนด และเมื่อได้ดาเนินการดังกล่าวเสร็จแล้ว กนอ. จะแจ้งผลการดาเนินการ
ดังกล่าวให้ผู้ขอร่วมดาเนินงาน ผู้ขอผนวกพื้นที่ และผู้ขออนุญาตประกอบกิจการทราบ
ข้อ ๙ บรรดาประกาศหรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วตามประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๑๐ กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามประกาศนี้ให้เหมาะสม
กับภาระค่าใช้จ่ายของ กนอ. ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

(
)
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

