เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดประเภทของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามต่อจากบทนิยามคาว่า “ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อบนบก” ในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
โครงการ กิจการหรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด ทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวัน ที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
“การพัฒนาชุมชนและการจัดที่ดิน ” หมายความว่า โครงการที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ชุมชนและการจัดที่ดินให้ราษฎรอยู่อาศัยร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเกื้อกูลธรรมชาติ
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ ๒๒ ล าดั บ ที่ ๒๖ และล าดั บ ที่ ๓๓ ของเอกสาร
ท้ ายประกาศ ๔ โครงการ กิ จการ หรื อการด าเนิ นการ ซึ่ งต้ องจั ดท ารายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
เอกสารท้ายประกาศ ๔
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึง่ ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
๒๒

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ท่าเทียบเรือ

ขนาด
ที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐
ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาว

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ลาดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการเพื่อความมั่นคง
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ขนาด
หน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร แต่ไม่ถึง
๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือ
รวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

๒๖

ระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
ของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการทุกประเภท
ที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
กาหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ ยกเว้น
๓๓.๑ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการการพัฒนา
ชุมชนและการจัดที่ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
๓๓.๒ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการในเขต
ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน
๓๓.๓ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของ
หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม และ
ไม่มีการขยายพื้นที่ให้แตกต่างไปจากเดิม

ที่มีความยาวของทางวิ่ง
ตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตรขึ้นไป
แต่ไม่ถึง ๓,๐๐๐ เมตร
ทุกขนาด

๓๓

ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในล าดั บ ที่ ๒๒ ล าดั บ ที่ ๒๖ และล าดั บ ที่ ๓๓ ของเอกสาร
ท้ายประกาศ ๖ ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
เอกสารท้ายประกาศ ๖
ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลาดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ

๒๒

ท่าเทียบเรือ
ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการเพื่อความมั่นคง
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนในการเสนอรายงาน
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้น
ขออนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

ลาดับ

ประเภทโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ

๒๖

ระบบขนส่งทางอากาศ
เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
ของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการทุกประเภท
ที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
กาหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ ยกเว้น
๓๓.๑ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการการพัฒนา
ชุมชนและการจัดที่ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
๓๓.๒ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการในเขต
ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน
๓๓.๓ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของ
หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม และ
ไม่มีการขยายพื้นที่ให้แตกต่างไปจากเดิม

๓๓

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ขั้นตอนในการเสนอรายงาน
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้น
ขออนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี
ในขั้นขออนุมัติ หรือในขั้น
ขออนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

