การรับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดาเนินการยกร่าง/ปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง (EHIA) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งได้
กาหนดอัตราค่าบริการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงขึ้นใหม่เพื่อให้สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้น
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ กนอ. ที่ ๒๒/๒๕๕๔ เรื่อง กาหนด
อัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในนิคมอุตสาหกรรม ได้มีผลใช้บังคับมา
เป็นระยะเวลานาน ซึง่ บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางใน
การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน ประกอบกับอัตราค่าบริการปัจจุบันในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซึง่ คิดเป็นจานวนเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งโครงการหรือกิจการ ไม่สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้น
ดังนั้น กนอ. จึงจาเป็นต้องยกร่าง/ปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการ
หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) รวมทั้งปรับอัตราค่าบริการฯ ใหม่
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อไป

-๒๒. ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้น
เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง (EHIA) พร้อมทั้งการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
สามารถดาเนินการให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ ใหม่และประกาศ ทส. ฉบับใหม่ดังกล่าวข้างต้น
รวมถึงการขอปรับอัตราค่าบริการฯ ให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้น กนอ. จึงมีความจาเป็นต้อง
ยกร่าง/ปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายของ กนอ. ในปัจจุบันที่ใช้ในการอนุมัติอนุญาตประเภทโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดทารายงาน EHIA ดังนี้
ก) กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง (EHIA) ซึ่งประกอบด้วยนิคมฯ ถลุงแร่เหล็ก และนิคมฯ ปิโตรเคมี
๒.๑ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งหรือขยายโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๒ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วน
หนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข) กรณีโครงการหรือกิจการของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ดังแสดงในตารางที่ ๑
๒.๓ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๔ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ ๒๒/๒๕๕๔ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการ และ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสาหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในนิคมอุตสาหกรรม

-๓ตารางที่ ๑ ประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ทีจ่ ะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกากับดูแลของ กนอ.
ลาดับ
ประเภทโครงการหรือกิจการ
ขนาด
๑ นิคมอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
๑.๑ นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ทุกขนาด
๑.๒ นิคมอุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก
ทุกขนาด
๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้
๒.๑ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น (Upstream ทุกขนาด หรือที่มีการขยายกาลังการผลิต
Petrochemical Industry)
ตัง้ แต่ร้อยละ ๓๕ ของกาลังการผลิตเดิมขึ้นไป
๒.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
(Intermediate Petrochemical
Industry) ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
ขนาดกาลังการผลิต ๑๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มี
(Intermediate Petrochemical
การขยายขนาดกาลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า
Industry) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้
๑๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็งกลุ่ม ๑
๒.๒.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
ขนาดกาลังการผลิต ๗๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มี
(Intermediate Petrochemical
การขยายขนาดกาลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า
Industry) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้
๗๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็งกลุ่ม ๒A
๓ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กหรือหลอมโลหะ
๓.๑ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก
ที่มีปริมาณแร่ป้อน (Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต
ตัง้ แต่ ๕,๐๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน
(Input) เข้าสู่กระบวนการผลิตรวมกัน ตั้งแต่
๕,๐๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
๓.๒ อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน
ทุกขนาด
Coke หรือที่มีกระบวนการ Sintering
๓.๓ อุตสาหกรรมถลุงแร่ทองแดง ทองคา หรือ ที่มีปริมาณแร่ป้อน (Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต
สังกะสี
ตัง้ แต่ ๑,๐๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน

-๔ลาดับ

ประเภทโครงการหรือกิจการ

๓.๔ อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว
๓.๕ อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็ก
และอะลูมิเนียม)
๓.๖ อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว
๔

๕

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการเผาหรือฝังกลบ
ของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้น
การเผาในหม้อเผาซิเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายเป็น
เชื้อเพลิงทดแทน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม
อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค๊ก

ขนาด
(Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต รวมกันตั้งแต่
๑,๐๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
ทุกขนาด
ขนาดกาลังการผลิต (Output) ตั้งแต่ ๕๐ ตัน/วัน
ขึ้นไป หรือมีกาลังการผลิต รวมกันตั้งแต่ ๕๐ ตัน/วัน
ขึ้นไป
ขนาดกาลังการผลิต (Output) ตั้งแต่ ๑๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
หรือมีกาลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ ๑๐ ตัน/วัน ขึ้นไป

ทุกขนาด

ทุกขนาด

๓. หลักการอันเป็นสาระสาคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
ก) กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง (EHIA) ซึ่งประกอบด้วยนิคมฯ ถลุงแร่เหล็ก และนิคมฯ ปิโตรเคมี
๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. ....
๓.๑.๑ ยก (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ โดยกาหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติอนุญาตผู้ขอร่วมดาเนินงานที่
ประสงค์ขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงานซึง่ เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) โดยระบุให้ผู้ขอร่วมดาเนินงานต้องดาเนินการและชาระค่าบริการอะไรบ้าง (ข้อ
๑๒)
หมายเหตุ:
-กนอ. รับฟังความคิดเห็นเฉพาะข้อ ๑๒ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ EHIA เท่านั้นสาหรับ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. ....

-๕-ในอนาคต กนอ. จะยก (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอขยาย
โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. .... โดยจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดหลักเกณฑ์
การอนุมัติอนุญาตผู้ขอร่วมดาเนินงานที่ประสงค์ขอขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงานซึ่งเป็นโครงการ
หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ต่อไป
๓.๒ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอผนวกพื้นที่เข้า
เป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๒.๑ เพิ่มเติมความขึ้นใหม่ในข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอ
ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ สาหรับประเด็นดังต่อไปนี้
 แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่า ข้อบังคับฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังกล่าวข้างต้นบังคับใช้กับผู้ขอผนวกพื้นที่
ที่ประสงค์ขอผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ซึง่ ระบุให้ผู้ขอผนวกพื้นที่ต้องดาเนินการและชาระค่าบริการอะไรบ้าง (ข้อ
๓)
ข) กรณีโครงการหรือกิจการของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ดังแสดงในตารางที่ ๑
๓.๓ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ok
๓.๓.๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่และวรรคห้าของข้อ ๑๑ ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประเด็นดังกล่าวข้างต้นให้ดาเนินการ
ต่อไปนี้แทน
 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญใหม่ว่า ข้อบังคับฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังกล่าวข้างต้นบังคับใช้กับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการที่ประสงค์ขอประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็น
โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ซึ่งต้องดาเนินการและชาระ
ค่าบริการอะไรบ้าง (ข้อ ๓)
๓.๓.๒ ให้ยกเลิกข้อ ๑๒/๑ ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง

-๖กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กาหนดให้ยกเลิก (ข้อ ๔)
ค) กรณีกระบวนการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่
เกี่ยวข้อง
๓.๔ (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ../๒๕๖๑ เรื่อง การจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
๓.๔.๑ ยกร่างเนื้อหาขึ้นใหม่ใน (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ /๒๕๖๑ เรื่อง
การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สาหรับประเด็นดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ จัดทา (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ /๒๕๖๑ เรื่อง การจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง กนอ. ออกกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อนามาใช้บังคับกับ
การดาเนินการหรือการอนุมัติ/อนุญาตโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง (ข้อ ๑)
๓.๔.๑.๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด (ข้อ ๒)
๓.๔.๑.๓ กาหนดคานิยามคาว่า “กนอ.” “คณะกรรมการ” “โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรุนแรง” “ผู้ขอร่วมดาเนินงาน” “ผู้ขอผนวกพื้นที่” “ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ” “ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง” และ “การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น” (ข้อ ๓)
๓.๔.๑.๔ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ให้ดาเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้ (ข้อ ๔)
๓.๔.๑.๕ กาหนดอานาจให้ กนอ. สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ พร้อมทั้ง
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ เพื่อดาเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ (ข้อ ๕)
๓.๔.๑.๖ กาหนดขั้นตอนการดาเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ
(ข้อ ๖)
๓.๔.๑.๗ กาหนดรายละเอียดของรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ที่คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ
ต้องจัดทาภายหลังจากที่ได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว (ข้อ ๗)
๓.๔.๑.๘ กาหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ และการเผยแพร่รายงานและ
คาชี้แจงดังกล่าวต่อสาธารณะและบนเว็บไซต์ของ กนอ. (ข้อ ๘)

-๗๓.๔.๑.๙ กาหนดให้ กนอ. นารายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ พร้อมทั้งคาชี้แจง เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตให้แก่โครงการหรือกิจการ พร้อมทั้งให้คาชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจการ และ
เผยแพร่คาชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะและบนเว็บไซต์ของ กนอ. (ข้อ ๙)
๓.๔.๑.๑๐ โครงการหรือกิจการที่อยู่ระหว่างการจัดรับฟังความคิดเห็น ให้ดาเนินการตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ข้อ ๑๐)
ง) กรณีอัตราค่าบริการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ok
๓.๕ (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ../๒๕๖๑ เรื่อง กาหนดอั ต ราค่ า บริ ก ารใน
การจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และประชาชนและชุ ม ชนที่ เกี่ยวข้องสาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
๓.๕.๑ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงสมควรปรับปรุงประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่
๒๒/๒๕๕๔ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการ และหลั กเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็ น
ของประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในนิคม
อุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ และยกร่างเนื้อหาขึ้นใหม่ใน (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 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
และประชาชนและชุ ม ชนที่ เกี่ยวข้องสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง สาหรับประเด็นดังต่อไปนี้
๓.๕.๑.๑ จัดทา (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ../๒๕๖๑ เรื่อง กาหนดอั ต รา
ค่ า บริ ก ารในการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และประชาชนและชุ ม ชนที่ เกี่ยวข้องสาหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง กนอ. ออกกฎหมายฉบับดังกล่าว
เพื่อเรียกเก็บค่าบริการในการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ฯ จากผู้ขอร่วมดาเนินงาน ผู้ขอผนวกพื้นที่ และผู้ขอ
อนุญาตประกอบกิจการทีด่ าเนินโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง (ข้อ ๑)
๓.๕.๑.๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด (ข้อ ๒)
๓.๕.๑.๓ ยกเลิกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๔ เพราะ กนอ. จะต้องปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทั้งในเรื่องของข้อกฎหมาย ความครอบคลุมของ
การบังคับใช้ และอัตราค่าบริการสาหรับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นฯ (ข้อ ๓)

-๘๓.๕.๑.๔ กาหนดคานิยามคาว่า “โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง” “ค่าบริการ”
“ผู้ขอร่วมดาเนิน งาน” “ผู้ขอผนวกพื้นที่” “ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ” และ “กนอ.” (ข้อ ๔)
๓.๕.๑.๕ กนอ. จะเรียกเก็บค่าบริการในการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ฯ ตามอัตราที่กาหนด
จากผู้ขอร่วมดาเนินงาน ผู้ขอผนวกพื้นที่ และผู้ขออนุญาตประกอบกิจการทีด่ าเนินโครงการหรือกิจการที่อาจมี
ผลกระทบอย่างรุนแรง (ข้อ ๕)
๓.๕.๑.๖ กาหนดแนวทางการชาระค่าบริการในการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ฯ (ข้อ ๖)
๓.๕.๑.๗ กาหนดช่วงระยะเวลาและสถานที่สาหรับการชาระค่าบริการฯ ในข้อ ๖ (ข้อ ๗)
๓.๕.๑.๘ กาหนดแนวทางการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นฯ หลังจากชาระค่าบริการฯ แล้ว (ข้อ ๘)
๓.๕.๑.๙ ให้ใช้ประกาศนี้แทนเนื่องจากประกาศมีผลบังคับใช้ล่าสุด (ข้อ ๙)
๓.๕.๑.๑๐ กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการฯ ตามภาระค่าใช้จ่ายโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
เพือ่ ให้ผู้ขอร่วมดาเนินงาน ผู้ขอผนวกพื้นที่ ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องไดมีส่วน
ร่วมในการนาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อ (ร่าง) ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ของ กนอ. เพื่อให้สอดคล้องตาม
มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายภายหลัง ดังนั้น กนอ. จึงได้จัดทาแบบแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ได้เสนอใน (ร่าง) ข้อกฎหมายต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตอบแบบแสดงความคิดเห็นฯ และนาส่งกลับคืน
มายังกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในระหว่างวันที่ ๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.) โดยสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ได้ทาง E-mail :
safety.ieatmail@gmail.com หรือส่งทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๕๓-๕๘๘๐ เพื่อที่ กนอ. จะได้นาข้อมูลที่
ได้รับนี้ประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
*******************

