แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ
โทรศัพท์
ประเภท

นามสกุล

ตาแหน่ง
นิคมอุตสาหกรรม

โทรสาร

E-mail

 ผู้พัฒนานิคมฯ  ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามตารางที่ 1  หน่วยงานราชการ
 สถาบันการศึกษา  สภาวิชาชีพ
 สมาคม
 องค์กรอิสระ
 ประชาชนทั่วไป
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

 รัฐวิสาหกิจ

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกฎหมาย EHIA ต่างๆ ในประเด็นที่มีการยกร่าง/ปรับปรุงแก้ไข
ก) กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ซึ่งประกอบด้วยนิคมฯ ถลุงแร่เหล็ก และนิคมฯ ปิโตรเคมี
2.1 ตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งหรือขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วม
ดาเนินงาน พ.ศ. 2555 กับ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. ....
เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 2555
-

เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
ข้อ ๑๒ ผู้ร่วมดำเนินงำนจะต้องจัดทำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงกำรจัดตั้ง นิคม
อุตสำหกรรมตำมหลั กเกณฑ์ และ
วิธีกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด

หลักการและเหตุผล
ยก (ร่ำง) ข้อบังคับ
คณะกรรมกำรกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยกำรขอจัดตั้งโครงกำร
นิคมอุตสำหกรรมร่วม

-๑-

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 2555

เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
ก่อนกำรเสนออนุมัติกำรจัดตั้งนิคม
อุตสำหกรรมตำมข้อ ๑๓
กรณีโครงกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม
เป็นโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต
หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชำชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรง
ตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือกำหนดโดย
หน่วยงำนผู้มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ให้ผู้ร่วมดำเนินงำนจัดทำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ
โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม
สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชำชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรง และจัด
ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียและประชำชนและชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรที่ กนอ. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำหนดก่อน กนอ. จึงจะพิจำรณำอนุมัติ
จัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมดังกล่ำวต่อไปได้
ในกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนและชุมชน

หลักการและเหตุผล
เห็นด้วย
ดำเนินงำน พ.ศ. .... เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์กำรอนุมัติอนุญำต
ผู้ขอร่วมดำเนินงำนที่ประสงค์ขอ
จัดตั้งโครงกำรนิคมอุตสำหกรรม
ร่วมดำเนินงำนทีเ่ ป็นโครงกำร
หรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย
คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สำคัญอื่นใดของประชำชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำง
รุนแรง (EHIA) ในข้อ ๑๒ ว่ำ
ผู้ขอร่วมดำเนินงำนต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียและประชำชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 58
ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560

-2-

ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 2555

เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
ที่เกี่ยวข้องตำมวรรคสอง ผู้ร่วมดำเนินงำน
จะต้องชำระค่ำบริกำรให้แก่ กนอ. ตำม
อัตรำที่คณะกรรมกำร กนอ. กำหนด

หลักการและเหตุผล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ:
-กนอ. รับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะข้อ ๑๒ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ EHIA เท่ำนั้นสำหรับ (ร่ำง) ข้อบังคับคณะกรรมกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรขอจัดตั้งโครงกำร
นิคมอุตสำหกรรมร่วมดำเนินงำน พ.ศ. ....
-ในอนำคต กนอ. จะยก (ร่ำง) ข้อบังคับคณะกรรมกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรขอขยำยโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมร่วมดำเนินงำน พ.ศ. .... โดยจะ
พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรอนุมัติอนุญำตผู้ขอร่วมดำเนินงำนที่ประสงค์ขอขยำยโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมร่วมดำเนินงำนซึ่งเป็นโครงกำรหรือกิจกำรที่
อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชำชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรง (EHIA)
ต่อไป
2.2 ตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.
2555 กับ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 2555
เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
หลักการและเหตุผล
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เหตุผล/ข้อเสนอแนะ
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับ
คณะกรรมกำรกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรขอผนวก
พื้น ที่เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของนิคม
อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จำกวันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ ๗ ผู้ขอผนวกพื้นที่ต้องดาเนินการตาม ข้อ ๓ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นวรรคสอง เพิ่มเติมความขึ้นใหม่
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน เช่น และวรรคสำมของข้อ ๗ ของข้อบังคับ
เนื่องจากข้อบังคับฯ ฉบับ
คณะกรรมกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง ดังกล่าวมิได้ระบุให้การขอ
การจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการ ประเทศไทย ว่ำด้วยกำรขอผนวกพื้นที่เข้ำ ผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

-3-

เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 2555
เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
เป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสำหกรรม พ.ศ.
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)
๒๕๕๕
การจัดทาแนวป้องกัน (Protection
“ในกรณีที่โครงกำรหรือกิจกำรของ
Strip) เพื่อจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ขอผนวกพื้นทีเ่ ป็นโครงกำรหรือกิจกำรที่
ในพื้นที่โรงงาน
อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย
คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด
ของประชำชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่ำงรุนแรงตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือ
กำหนดโดยหน่วยงำนผู้มีอำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำย ให้ผู้ขอผนวกพื้นที่จัดทำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่
อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย
คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด
ของประชำชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่ำงรุนแรง และจัดให้มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ กนอ. และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อน กนอ. จึง
จะพิจำรณำกำรขอผนวกพื้นที่เข้ำเป็นส่วน
หนึ่งของนิคมอุตสำหกรรมดังกล่ำวต่อไป
ได้

หลักการและเหตุผล
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
นิคมฯ ที่เป็นโครงการหรือ
กิจการที่อำจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยำกร ธรรมชำติ คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย
คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สำคัญอื่นใดของประชำชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำง
รุนแรงต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 58 ของ
รัฐธรรมนูญ ปี 2560

-4-

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 2555

เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
ในกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องตำมวรรคสอง ผู้ขอ
ผนวกพื้นที่จะต้องชำระค่ำบริกำรให้แก่
กนอ. ตำมอัตรำที่คณะกรรมกำร กนอ.
กำหนด”

หลักการและเหตุผล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

ข) กรณีโครงการหรือกิจการของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็นโครงการหรือกิจกาที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ดังแสดงในตารางที่ ๑
๒.๓ ตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กับ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 255๓
เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
หลักการและเหตุผล
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เหตุผล/ข้อเสนอแนะ
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับ
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง คณะกรรมกำรกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
ประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคม วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” กิจ กำรในนิคมอุตสำหกรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น จำกวันประกำศเป็นต้นไป
ต้นไป
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เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 255๓
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ และ
วรรคห้า ของข้อ ๑๑ ของข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่และวรรค
ห้าของข้อ ๑๑ ของข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่โครงกำรหรือกิจกำรของ
“ในกรณีทโี่ ครงการหรือกิจการของ
ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็นโครงการ ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำรเป็นโครงกำร
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ หรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกาหนด ทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม
สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้
หรือกาหนดโดยหน่วยงานผู้มีอานาจ
เสียสำคัญอื่นใดของประชำชนหรือชุมชน
หน้าที่ตามกฎหมาย ให้ผู้ขออนุญาต
หรือสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรงตำมที่
ประกอบกิจการจัดทารายงานการ
กฎหมำยกำหนดหรือกำหนดโดย
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับ
หน่วยงำนผู้มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ให้ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำรจัดทำ
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่
ธรรมชาติ และสุขภาพ และจัดให้มี
อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

หลักการและเหตุผล
ให้ยกเลิกความเดิมและเพิ่มเติม
ความขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรากับ ๕๘
ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ ิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไว้
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เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 255๓
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้
องค์การอิสระให้ความเป็นประกอบก่อน
กนอ. จึงจะพิจารณาการประกอบกิจการ
ดังกล่าวต่อไปได้

เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
หลักการและเหตุผล
เห็นด้วย
คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย
คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด
ของประชำชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรง และจัดให้มีกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ กนอ. และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อน กนอ. จึง
จะพิจำรณำกำรขอประกอบกิจกำร
ดังกล่ำวต่อไปได้
ในกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำม
ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดให้มี คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องตำมวรรคสี่ ผู้ขอ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามวรรคสี่ อนุญำตประกอบกิจกำรจะต้องชำระ
ตามอัตราที่คณะกรรมการ กนอ. กาหนด” ค่ำบริกำรให้แก่ กนอ. ตำมอัตรำที่
คณะกรรมกำร กนอ. กำหนด”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑
ยกเลิกข้อ ๑๒/๑ ของข้อบังคับ
ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม
คณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.
เงื่อนไขในการประกอบกิจการใน
๒๕๕๑
นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
“ข้อ ๑๒/๑ ในกรณีที่โครงการหรือ
เนื่องจากประกาศกระทรวง
กิจการของผู้ประกอบกิจการถูกร้องเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ว่า โครงการหรือกิจการดังกล่าวอาจส่งผล
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
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ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในข้อบังคับฯ พ.ศ. 255๓
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ และต่อมาคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง ได้วินิจฉัยว่า
โครงการหรือกิจการดังกล่าวเป็นโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ ผู้ประกอบกิจการจะต้องหยุด
ประกิจการ และดาเนินการตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ ๑๑ วรรคสี่ ก่อน”

เนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล
เห็นด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้
กำหนดให้ยกเลิกข้อ ๑.๒ แห่ง
ประกำศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร
ระเบียบปฏิบัติและแนวทำงใน
กำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ
โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสุขภำพ ลงวันที่ ๒๙
ธันวำคม ๒๕๕๒
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ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

ค) กรณีกระบวนการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ../๒๕๖๑ เรื่อง การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
เนื้อหาใน (ร่าง)
ประกาศฉบับเดิม
-

-

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรีย กว่ำ “ประกำศกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ ../๒๕๖๑ เรื่อง กำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ มีส่วนได้เสี ยและประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสำหรับ
โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
คุณภำพสิ่ งแวดล้ อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสี ย
สำคัญอื่นใดของประชำชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรง”
ข้อ ๒ ประกำศนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป

กนอ. ออกกฎหมำยฉบับ
ดังกล่ำวเพื่อนำมำใช้บังคับกับ
กำรดำเนินกำรหรือกำร
อนุมัติ/อนุญำตโครงกำรหรือ
กิจกำรที่อำจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย
คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สำคัญอื่นใดของประชำชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่ำงรุนแรง โดย กนอ.
กำหนดกระบวนกำรจัดให้มี
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/
ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาใน (ร่าง)
ประกาศฉบับเดิม
-

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล

ข้อ ๓ ในประกำศนี้
“กนอ.” หมำยควำมว่ำ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศ
ไทย
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรรับฟังควำม
คิดเห็น ของ ผู้มีส่ว นได้เสียและประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
“โครงกำรหรื อกิจกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง”
หมำยควำมว่ำ กำรดำเนินกำรหรืออนุญำตให้ดำเนินกำรที่อำจมี
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ
อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่ วนได้เสี ยสำคัญอื่นใดของประชำชน
หรือชุมชนหรื อสิ่ งแวดล้ อมอย่ำงรุนแรงตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือ
กำหนดโดยหน่ว ยงำนผู้ มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย
“ผู้ขอร่วมดำเนิน งำน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งมีควำมประสงค์จะ
เข้ำร่ว มดำเนิน งำนกับ กนอ. ในกำรจัดตั้งหรือขยำยนิคม
อุตสำหกรรม และเป็นสำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมี
ผลกระทบอย่ำงรุน แรง
“ผู้ขอผนวกพื้นที่ ” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรมที่มีควำมประสงค์จะนำที่ดินที่ตนมีกรรมสิ ทธิ์หรือมี
สิทธิครอบครองในที่ดินเพิ่มเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสำหกรรม
และเป็ นโครงกำรหรื อกิจกำรที่อำจมีผ ลกระทบอย่ำงรุนแรง
“ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ ขออนุญำต
ประกอบกิจ กำรในนิคมอุตสำหกรรม และเป็นโครงกำรหรือกิจกำร
ที่อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง
“ผู้มีส่วนได้เสีย และประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง”
หมำยควำมว่ำ ผู้ ซึ่งอำจได้รับควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำย

กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประชำชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องตามมาตรา 58
ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560
ทั้งนี้ เนื้อหำกระบวนกำรจัด
ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ
เทียบเคียงจำก “หมวด ง
กระบวนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงำน
อนุมัติหรือหน่วยงำน
อนุญำต” ของเอกสำรท้ำย
ประกำศกระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทำงในกำรจัดทำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงกำร
หรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำง
รุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกร
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/
ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาใน (ร่าง)
ประกาศฉบับเดิม

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล

โดยตรงจำกกำรดำเนิ นงำนตำมโครงกำรหรือกิ จกำรที่อำจมี
ผลกระทบอย่ำงรุน แรง
“กำรจั ดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ” หมำยควำมว่ำ กำรจัด
ให้มีกำรรั บฟังควำมคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสี ยและประชำชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบ
อย่ ำงรุนแรง
-

ข้อ ๔ ในกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น สำหรับโครงกำรหรือ
กิจกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรงตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือ
กำหนดโดยหน่วยงำนผู้มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ให้ดำเนินกำร
ตำมประกำศนี้

-

ข้อ ๕ ให้ กนอ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่ำ
“คณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง” ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และ
กรรมกำรอื่นอีกไม่น้อยกว่ำสองคน แต่ไม่เกินสี่คน และให้ผู้แทนของ
กนอ. คนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรต้องไม่มีส่วนได้เสียกับโครงกำร
หรือกิจกำรในเรื่องนั้น และกรรมกำรอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมให้แต่งตั้ง
จำกผู้ที่มิได้เป็นข้ำรำชกำร สมำชิกรัฐสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น
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ธรรมชำติและสุขภำพ ลงวันที่
๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๒

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/
ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาใน (ร่าง)
ประกาศฉบับเดิม
-

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล

ข้อ ๖ ก่อนเริ่มดำเนินกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรหรือกิจกำรที่จัดให้มีกำร
รับฟังควำมคิดเห็น
(๒) กำหนดกระบวนกำร วิธีกำร สถำนที่และเวลำในกำรจัดให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็น โดยคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย
(๓) ลงประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้อย ๑ ฉบับที่มีกำร
อ่ำนแพร่หลำยทั่วไป โดยเฉพำะในพื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำรและเขต
ใกล้เคียงเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะเสนอควำมคิดเห็น
มำลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมกำรก่อนวันที่รับฟังควำมคิดเห็น
ดังกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน และจะต้องมีระยะเวลำในกำร
เปิดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน
(๔) แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วทรำบถึงวันที่จะรับฟังควำมคิดเห็นโดย
ระยะเวลำในกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นนั้นจะต้องมี
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน
(๕) ปิดประกำศเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร และรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรหรือกิจกำรโดยเปิดเผย ณ กนอ. สำนักงำนใหญ่
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมหรือสำนักงำนท่ำเรืออุตสำหกรรม และ
บนเว็บไซต์ของ กนอ. รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โครงกำร
หรือกิจกำรนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินกำรล่วงหน้ำก่อนเริ่ม
กระบวนกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ ๑๕
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/
ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาใน (ร่าง)
ประกาศฉบับเดิม

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล

วัน
คณะกรรมกำรต้องคำนึงถึงข้อโต้แย้งของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ และให้ดำเนินกำรรับฟังควำม
คิดเห็นด้วยควำมยืดหยุ่น สุจริตและเป็นธรรม เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตของ กนอ. ที่ชัดเจนและถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรและสภำพควำมเป็นจริงมำกที่สุด
-

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมกำรได้ดำเนินกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำรำยงำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งอย่ำงน้อย
ต้องมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) รำยชื่อกรรมกำร ผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนและชุมชนที่
เกี่ยวข้องที่ลงทะเบียนและเข้ำร่วมกำรประชุม
(๒) ข้อเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับกระบวนกำร วิธีกำร วัน เวลำ
และสถำนที่ที่มีกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
(๓) บันทึกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร
(๔) ประมวลผลที่ได้จำกกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นใน
ด้ำนควำมเหมำะสม ผลกระทบ ทำงเลือกอื่น และข้อเสนอแนะอื่นๆ

-

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมกำรนำส่งรำยงำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมข้อ
๖ พร้อมทั้งคำชี้แจงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เสนอต่อ กนอ.
ภำยใน ๑๕ วันนับจำกกระบวนกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
สิ้นสุดลง และให้ กนอ. เผยแพร่รำยงำนฯ และคำชี้แจงดังกล่ำวต่อ
สำธำรณะและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กนอ. ด้วย
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/
ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาใน (ร่าง)
ประกาศฉบับเดิม
-

-

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล

ข้อ ๙ ให้ กนอ. นำรำยงำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำชี้แจงของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตสำหรับโครงกำร
หรือกิจกำรดังกล่ำว และให้คำชี้แจงเหตุผลในกำรตัดสินใจใน
โครงกำรหรือกิจกำรในแต่ละประเด็นเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยให้
เผยแพร่คำชี้แจงเหตุผลดังกล่ำวต่อสำธำรณะ ตลอดจนเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ กนอ. ด้วย
ข้อ ๑๐ กำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกำศนี้ใช้บังคับ และกำรจัดให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินกำรจัดให้มีกำร
รับฟังควำมคิดเห็นตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่
ในขณะนั้นต่อไป จนกว่ำจะแล้วเสร็จ
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/
ข้อเสนอแนะ

ง) กรณีอัตราค่าบริการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ ตารางเปรียบเทียบระหว่างประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ ๒๒/๒๕๕๔ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในนิค มอุตสาหกรรม กับ (ร่าง)
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 คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
เนื้อหาในประกาศ กนอ. ที่ ๒๒/๒๕๕๔

-

-

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศ กนอ. ฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล
เห็นด้วย
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศการ กนอ. จะขอปรับอัตรำค่ำบริกำร
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ../ ต่อหนึ่งโครงกำรหรือกิจกำรที่
อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง
๒๕๖๑ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการใน
การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี จำกปัจจุบันจำนวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำน
ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่
บำทถ้วน) เป็นอัตรำใหม่จำนวน
เกี่ยวข้องสาหรับโครงการหรือกิจการที่
๑,๖๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนหก
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
แสนบำทถ้วน) เพรำะอัตรำ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใด ค่ำบริกำรในปัจจุบันใช้มำแล้ว
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลำนำน (ตั้งแต่วันที่
๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น
อย่างรุนแรง”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด ต้นไป) และให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรจ้ำง
จากวันประกาศเป็นต้นไป
จัดรับฟังควำมคิดเห็นฯ ที่ปรับ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศการนิคม
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒๒/
๒๕๕๔ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการ และ หลักๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่
- ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มี
- ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำง:
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
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ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในประกาศ กนอ. ที่ ๒๒/๒๕๕๔

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศ กนอ. ฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล
เห็นด้วย
ปรับอัตรำเพิ่มขึ้นให้เหมำะสม
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสาหรับ
กับค่ำครองชีพและสภำวกำรณ์
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงให้นิคม ปัจจุบันตำมมำตรกำรเพื่อ
บรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับ
อุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๗ เมษายน
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ (๓๐๐ บำท
๒๕๕๔
ทั่วประเทศ) และเพิ่มขีดควำม
ข้อ ๑ ในประกำศนี้
ข้อ ๔ ในประกำศนี้
“โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิด
“โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบ สำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจ
SMEs ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง”
อย่ำงรุนแรง” หมำยควำมว่ำ กำร
มกรำคม ๒๕๕๖
หมำยควำมว่ำ โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจ ดำเนินกำรหรืออนุญำตให้ดำเนินกำรที่
- ค่ำพิธีกร
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
- ค่ำบริหำรจัดกำร (๑๐% ของ
ตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือกำหนดโดย
คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย
หน่วยงำนผู้มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรจ้ำงจัด
ของประชำชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รับฟังควำมคิดเห็นฯ)
อย่ำงรุนแรงตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำง
กำหนดโดยหน่วยงำนผู้มีอำนำจหน้ำที่ตำม กนอ. กับหน่วยงำนอนุมัติ/
อนุญำตอื่นอีก ๒ แห่ง พบว่ำ
กฎหมำย
“ค่ำบริกำร” หมำยควำมว่ำ ค่ำบริกำรใน “ค่ำบริกำร” หมำยควำมว่ำ ค่ำบริกำร กำหนดอัตรำค่ำบริกำรใหม่ของ
กนอ. จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐
กำรจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำม
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดให้มีกำรรับฟัง
บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน)
คิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ควำมคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้เสียและ
ต่อหนึ่งโครงกำรหรือกิจกำรที่
สำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจ
ประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสำหรับ
อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบ
อยู่ในระดับรำคำที่เหมำะสม
อย่ำงรุนแรง
“ผู้ขอร่วมดำเนินงำน” หมำยควำมว่ำ เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของอัตรำ
ค่ำบริกำรฯ โดยประมำณจำนวน
ผู้ซึ่งมีควำมประสงค์จะเข้ำร่วม
ดำเนินงำนกับ กนอ. ในกำรจัดตั้งหรือ ๑,๗๐๐,๐๐๐ - ๑,๗๔๕,๐๐๐
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ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในประกาศ กนอ. ที่ ๒๒/๒๕๕๔

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศ กนอ. ฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล
ขยำยนิคมอุตสำหกรรม และเป็นโครงกำร บำท จำก ๓ หน่วยงำนอนุมัติ/
หรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง อนุญำต
“ผู้ขอผนวกพื้นที่” หมำยควำมว่ำ
ผู้ประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมที่มี
ควำมประสงค์จะนำที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์
หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินเพิ่มเข้ำเป็น
ส่วนหนึ่งของนิคมอุตสำหกรรม และเป็น
โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบ
อย่ำงรุนแรง
“ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร”
“ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร”
หมำยควำมว่ำ ผู้ขออนุญำตดำเนิน
หมำยควำมว่ำ ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร
โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิด
ในนิคมอุตสำหกรรม และเป็นโครงกำร
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง
หรือกิจกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง
“กนอ.” หมำยควำมว่ำ กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ข้อ ๒ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ ข้อ ๕ กนอ. จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำก
ไทยจะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผู้ขออนุญำต ผู้ขอร่วมดำเนินงำน ผู้ขอผนวกพื้นที่ และ
ประกอบกิจกำรในอัตรำ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร แล้วแต่กรณี
บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งโครงกำร ในอัตรำ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนหก
หรือกิจกำร
แสนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งโครงกำรหรือ
กิจกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง
ข้อ ๓ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ข้อ ๖ กนอ. จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอ
ประเทศไทยจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอ
ร่วมดำเนินงำน ผู้ขอผนวกพื้นที่ และผู้ขอ
อนุญำตประกอบกิจกำรชำระค่ำบริกำร
อนุญำตประกอบกิจกำร มำชำระ
เมื่อคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรพิจำรณำ ค่ำบริกำรเมื่อคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำร
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เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในประกาศ กนอ. ที่ ๒๒/๒๕๕๔
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเห็นชอบกับรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้
จัดส่งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ผู้ชำนำญกำรฯ ให้กำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทยแล้ว
เมื่อผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร
ได้รับหนังสือจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ขอ
อนุญำตประกอบกิจกำรชำระค่ำบริกำรภำยใน
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่ำว
ข้อ ๔ ให้ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร
ชำระค่ำบริกำร ณ กองกำรเงิน กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๑๘
ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขต
รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐

ข้อ ๕ เมื่อผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร
ได้ชำระค่ำบริกำรครบถ้วนแล้ว กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยจะ

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศ กนอ. ฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล

พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเห็นชอบกับรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้
จัดส่งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ผู้ชำนำญกำรฯ ให้ กนอ. แล้ว

ข้อ ๗ ผู้ขอร่วมดำเนินงำน ผู้ขอผนวก
พื้นที่ และผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร
แล้วแต่กรณี ต้องชำระค่ำบริกำรภำยใน
กำหนด ๓๐ (สำมสิบ) วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งตำมข้อ ๖ ณ กอง
กำรเงิน กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เลขที่ ๖๑๘ ถนนนิคม
มักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐
ข้อ ๘ กรณีที่ผู้ขอร่วมดำเนินงำน ผู้ขอ
ผนวกพื้นที่ และผู้ขออนุญำตประกอบ
กิจกำร แล้วแต่กรณี ได้ชำระค่ำบริกำร
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เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในประกาศ กนอ. ที่ ๒๒/๒๕๕๔
ดำเนินกำรจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย
สำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง
ต่อไป และเมื่อได้ดำเนินกำรเสร็จแล้วกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้ผู้ขออนุญำต
ประกอบกิจกำรทรำบโดยเร็ว

ข้อ ๖ บรรดำประกำศหรือคำสั่งอื่นใด
ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วตำมประกำศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกำศนี้ ให้ใช้
ประกำศนี้แทน
ข้อ ๗ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำรตำมประกำศ
นี้ให้เหมำะสมกับภำระค่ำใช้จ่ำยของกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้โดย
มิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศ กนอ. ฉบับใหม่

หลักการและเหตุผล

ครบถ้วนแล้ว กนอ. จะดำเนินกำรจัดให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจมี
ผลกระทบอย่ำงรุนแรง ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กนอ. ประกำศ
กำหนด และเมื่อได้ดำเนินกำรดังกล่ำว
เสร็จแล้ว กนอ. จะแจ้งผลกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวให้ผู้ขอร่วมดำเนินงำน ผู้ขอผนวก
พื้นที่ และผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำร
ทรำบ
ข้อ ๙ บรรดำประกำศหรือคำสั่งอื่นใด ใน
ส่วนที่กำหนดไว้แล้วตำมประกำศนี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับประกำศนี้ ให้ใช้ประกำศนี้
แทน
ข้อ ๑๐ กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำรตำมประกำศ
นี้ให้เหมำะสมกับภำระค่ำใช้จ่ำยของ
กนอ. ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

3. ข้อคิดเห็นอื่นๆ

รายละเอียดการส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ
โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ กลับมายังกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เปิดรับแสดงความ
คิดเห็นถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.) ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๕๓-๕๘๘๐ หรือ Email : safety.ieatmail@gmail.com หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อนายปรามสยบ ภูมิพาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์ ๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๓-๐๕๖๑ ต่อ ๖๓๓๕
***********
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ตารางที่ 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 หรือที่มีการขยายกําลังการผลิต
Petrochemical Industry)
ตัง้ แต่ร้อยละ ๓๕ ของกําลังการผลิตเดิมขึ้นไป
๒.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
(Intermediate Petrochemical
Industry) ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
ขนาดกําลังการผลิต ๑๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มี
(Intermediate Petrochemical
การขยายขนาดกําลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า
Industry) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้
๑๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็งกลุ่ม ๑
๒.๒.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง
ขนาดกําลังการผลิต ๗๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มี
(Intermediate Petrochemical
การขยายขนาดกําลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า
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 ทองคํา หรือ ที่มีปริมาณแร่ป้อน (Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต
สังกะสี
ตัง้ แต่ ๑,๐๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน
-๒๑-

ลาดับ

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

-๒๒-

ขนาด
(Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต รวมกันตั้งแต่
๑,๐๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
ทุกขนาด
ขนาดกําลังการผลิต (Output) ตั้งแต่ ๕๐ ตัน/วัน
ขึ้นไป หรือมีกําลังการผลิต รวมกันตั้งแต่ ๕๐ ตัน/วัน
ขึ้นไป
ขนาดกําลังการผลิต (Output) ตั้งแต่ ๑๐ ตัน/วัน ขึ้นไป
หรือมีกําลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ ๑๐ ตัน/วัน ขึ้นไป

ทุกขนาด

ทุกขนาด

