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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการในออสเตรีย 

1. บทน า 
หากกล่าวถึงประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria หรือ ภาษาเยอรมัน 

Österreich) สิ่งที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงคือ กรุงเวียนนา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่โรแมนติกและ          

มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งคุณภาพชีวิตและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูง อย่างไรก็ตาม  

ประเทศออสเตรียยังมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ด้านอุตสาหกรรม 

ออสเตรียถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมประเทศหนึ่ง มีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์           

สารเคมี เหล็กและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพ่ือส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555 อุตสาหกรรมใน

ประเทศออสเตรียมีการส่งออก ไปสู่ประเทศเยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศสและประเทศอ่ืนๆ เป็นมูลค่ารวมกว่า            

126 พันล้านยูโร ผลผลิตจากการค้าและอุตสาหกรรมของออสเตรียมีมูลค่าเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของ GDP 

ทั้งหมด (รวม 232 พันล้านยูโร1) อุตสาหกรรมและการค้าจึงเป็นภาคธุรกิจที่มีความส าคัญสูงส าหรับออสเตรีย 

ปกติแล้วการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมักจะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบ

ด้านลบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต แต่เหตุใดประเทศออสเตรียจึงสามารถจัดการให้การพัฒนาอุตสาหกรรม

ต่างๆ ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตได้ รายงานฉบับนี้จะน าเสนอวิธีการจัดระเบียบ

กิจการต่างๆที่ออสเตรียน ามาใช้ภายใต้กรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยในบทที่สองจะอธิบายถึง             

ข้อบังคับในการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมในออสเตรีย        

ส่วนในบทที่สามจะกล่าวถึงรายละเอียด และการบังคับใช้ Environmental Impact Assessment หรือที่

เรียกว่า Umweltverträglichkeitsprüfung  

2. ข้อบังคับในการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตในการประกอบการ 
ข้อบังคับในการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น เป็นข้อบังคับหนึ่ง

ในระบบนิติบัญญัติของประเทศออสเตรีย ซึ่งผู้เขียนจะขอเกริ่นถึงระบบนิติบัญญัติของประเทศออสเตรีย           

เป็นปูมหลังดังนี้ 

                                           

1 http://www.austria.info/us/about-austria/trade-industry-1140668.html 
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ระบบนิติบัญญัติของประเทศออสเตรีย2 

ระบบนิติบัญญัติของประเทศออสเตรียมีรากฐานมาจากระบบนิติบัญญัติของโรมัน ซึ่งมีโครงสร้างแบบ 

hierarchical layers โดยที่กฎหมายและข้อบังคับต่างๆจะต้องมีความสอดคล้องกันกับกฎหมายและข้อบังคับ

ต่างๆ ที่อยู่ในล าดับขั้นที่สูงกว่า ซึ่งในออสเตรียนั้น รัฐธรรมนูญ (Austrian Federal Constitution) กฎหมาย

ลูกของรัฐธรรมนูญ ( individual constitutional laws) และ EU Acts of Accession เป็นข้อบังคับทาง          

นิติบัญญัติที่อยู่ในล าดับสูงสุด และมี General federal laws และ laws of the federal provinces อยู่ใน

ล าดับถัดมา หน่วยงานที่ ได้รับการรองรับทางกฎหมาย (Statutory authorities) สามารถวางหรือออก

ข้อก าหนดที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละเขตการปกครอง (Bescheide) ของตนได้ โดยจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ

ทางนิติบัญญัตใินรูปแบบที่ได้กล่าวมาแล้ว ล าดับของข้อบังคับทางนิติบัญญัติในออสเตรียมี 4 ล าดับด้วยกัน 

1.   EU-Recht  กฎหมายสหภาพยุโรป (EU law) 

2.   Bundesrecht  กฎหมายสหพันธรัฐ (Federal law)  

3.   Landesrecht  กฎหมายรัฐ (State law)  

4.   Gemeinderecht กฎหมายเทศบาล (Municipal law)  

สหพันธรัฐของออสเตรียสามารถแบ่งออกเป็น 9 รัฐ (states –Bundesländer) ด้วยกัน รัฐเหล่านี้มีการแบ่ง

เขตการปกครองย่อยลงไปอีกเป็นเขต (districts - Bezirke) และนคร (Cities –Statutarstädte) ซึ่งในแต่ละ

เขตสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเทศบาลต่างๆ (municipal- Gemeinden) ได้อีกด้วย 

ข้อบังคับทางนิติบัญญัติระดับสหพันธรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าและอุตสาหกรรม 

ออสเตรียมีกฎหมายสหพันธรัฐ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการค้าและอุตสาหกรรม ชื่อว่า Gesamte 

Rechtsvorschrift für Gewerbeordnung 1994 (หรือ Total legislation on industrial code – อักษรย่อ

ภาษาเยอรมัน: GewO)3 กฎหมายนี้มีข้อบังคับพ้ืนฐานที่ครอบคลุมกิจกรรมด้านการค้าขายและธุรกิจต่างๆ โดย

การค้าและกิจกรรมที่จะอยู่ในกรอบข้อบังคับนี้จะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อดังนี้ 

• มีความเป็นเอกเทศ (selbstständig) 

• มีความสม่ าเสมอหรือมีระเบียบ (regelmäßig) 

• มีเป้าหมายในการสร้างก าไร หรือประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง (in Ertragsabsicht)  

                                           

2 เรียบเรียงใหม่ จาก http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-
oesterreich/zahlen-und-fakten/auf-einen-blick/rechtssystem.en.html 
3 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517 (accessed 3-11-2013) 

http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/zahlen-und-fakten/auf-einen-blick/rechtssystem.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/zahlen-und-fakten/auf-einen-blick/rechtssystem.en.html
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
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กล่าวคือ ประเทศออสเตรียให้ค านิยามของการค้าว่าเป็นกิจกรรมอิสระที่มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ           

โดยเป้าหมายในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น  การเกษตรและงานที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ศิลปินและอาชีพ หรือกิจกรรมที่ได้รับการครอบคลุมโดยกฎหมายข้ออ่ืน เช่น แพทย์ (Ärzte)            

เภสัชกรรม (Apotheker) พนักงานรับรองเอกสาร (Notare) และผู้ประกอบการอาชีพอิสระต่างๆ  

(Selbstständigen)เช่น จิตอายุรเวท (Psychotherapeuten) นักกายภาพบ าบัด (Physiotherapeuten) 

และ วิทยากร (Vortragende) อีกทั้งกิจกรรมที่ได้รับการดูแลจากหอการค้าหรือสมาคมต่างๆอยู่แล้ว เช่น          

นักบัญชีและการเงิน 4 จะได้รับการยกเว้นจากกฎหมายพื้นฐาน GewO นี้   

กฎหมาย GewO ได้จัดหมวดหมู่กิจกรรมการค้าในออสเตรียออกเป็น 4 ประเภท คือ 5 

 การค้าที่ไม่มีข้อควบคุม (Freie Gewerbe) – กิจกรรมทางการค้าในออสเตรียกว่าร้อยละ 93 

ถูกจัดอยู่ในหมวดนี้ ผู้ประกอบการค้าประเภทนี้ ไม่จ าเป็นต้องมีใบรับรองคุณวุฒิ แต่ต้องมี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น บริการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ และสถานีเติมน้ ามัน เป็นต้น 

 การค้าที่มีข้อควบคุมบางส่วน (Teilgewerbe) เช่น ร้านจักรยาน และร้านตัดเย็บเสื้อผ้า  

 การค้าที่มีข้อควบคุม (Reglementierte Gewerbe § 94) – คิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของ

กิจกรรมทางการค้าทั้งหมด เช่น พ่อค้าเนื้อ การค้าขายประกันภัย และช่างไม ้ซึ่งอาชีพเหล่านี้ 

ต้องมีใบรับรองการประกอบกิจการ 

 การค้าที่มีกฎหมายควบคุม (Rechtskraft-Gewerbe) เช่น ช่างสร้างบ้าน ผู้ให้ค าปรึกษา          

ด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่างติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับก๊าซต่างๆ การค้าประเภทนี้จะต้องมี         

ใบรับร้องว่าผู้ประกอบการมีความสามารถและความรู้ที่เหมาะสม หรือมีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง

และเชื่อถือได ้

กิจกรรมที่อยู่ในหมวดการค้าที่ไม่มีข้อควบคุม การค้าที่มีข้อควบคุมบางส่วน และการค้าที่มีข้อควบคุมนั้น

จะต้องท าการร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (Gewerbeberechtigung) เมื่อยื่นขอค าร้องในการจด

ทะเบียนบริษัท แต่สามารถจะเริ่มประกอบกิจการได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติใบอนุญาต ซึ่งต่างจากกิจกรรม 

                                           

4 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมที่ http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=421755&DstID=7228 
5ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/ListederUnternehmenst%C3%A4tigkeiten.aspx 
และ Guide for Business starts up rev 12.  

http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/ListederUnternehmenst%C3%A4tigkeiten.aspx
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การค้าที่มีกฎหมายควบคุม ที่จะต้องรอให้ใบอนุญาตได้รับการอนุมัติ และมีผลตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถ

ประกอบกิจการได้  

ผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ก่อนที่การก่อสร้างสถานที่ประกอบการจะเริ่มขึ้น          

เจ้าพนักงานที่ดูแลการขอใบอนุญาตนั้น คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่            

โดยขั้นตอนการยื่นค าร้องมีดังต่อไปนี้ (§ 353)  

การขอใบอนุญาตประกอบการ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นเอกสารที่ส าคัญในการประกอบกิจการการค้าและธุรกิจในประเทศออสเตรีย  ไม่

ว่ารูปแบบขององค์กรธุรกิจจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (sole proprietors) ห้างหุ้นส่วน (partnership 

entities - ตัวย่อเยอรมัน OG หรือ KG) หรือบริษัท ( incorporated - ตัวย่อเยอรมัน GmbH หรือ AG )              

ต่างก็จ าเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประกอบการ 

มีการจดทะเบียนในประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) และ           

มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทหรือผู้ประกอบการดังกล่าวมีการให้บริการหรือท าการค้า          

ในออสเตรียเป็นครั้งคราว อย่างไม่สม่ าเสมอ (on a temporary and only occasional basis) 

ผู้ยื่นค าร้องขอใบอนุญาตฯ สามารถที่จะเป็นบุคคลตามกฎหมาย (ในกรณีกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว) หรือ เป็น

ผู้จัดการใบอนุญาต (statutory manager) ของหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านนั้นๆ ผู้จัดการใบอนุญาตจะต้องเป็น

พนักงานหรือผู้บริหารภายในบริษัท และพักอาศัยอยู่ในออสเตรีย หรือประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและต้องมี

บทบาทในการด าเนินการของกิจการ ภารกิจของผู้จัดการใบอนุญาตคือการรับรองว่ากิจการได้ปฏิบัติตามกฎ

และข้อบังคับของใบอนุญาตประกอบกิจการของออสเตรีย  

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องขอใบอนุญาตฯ มีดังต่อไปนี้  

• เป็นประชากรของออสเตรีย สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีออสเตรียมีสนธิสัญญา

นานาชาติด้วย หรือ มีใบอนุญาต residence permits 

• มีสิทธิส่วนบุคคล (อายุ 18 ปีบริบูรณ์) 

• ไม่เป็นผู้ล้มละลาย อาชญากร อยู่ในสถานภาพที่เหมาะสม (Geeigneter Standort) และ 
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• ในกรณีของการค้าที่มีข้อควบคุม ผู้ยื่นค าร้องจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารรับรองที่ครบถ้วน6 

• ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทข้ามชาติ จะต้องยื่นเอกสารยืนยันการจดทะเบียนการค้าในออสเตรีย 

หรือ Austrian Commercial Register ควบคู่ด้วย 

ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประเภทของกิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น  

1) ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการแบบธรรมดา และ 2) ขั้นตอนการขอใบอนุญาตแบบ Simplified 

(Vereinfachte Verfahren) ที่มขีั้นตอนและความซับซ้อนทีน่้อยกว่า 

กิจกรรมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สามารถจะขอใบอนุญาตแบบ Simplified ได้ (§ 359b Trade Act 1994)7 

1. สถานประกอบการมีเครื่องจักร เครื่องมือและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมือนกับ

ครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วไป (§ 359b Abs. 1 Z 1) 

2. สถานประกอบการมีพ้ืนที่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร และใช้ก าลังไฟฟ้าไม่เกิน 300 kW (ไม่รวม

ไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานของสถานประกอบการ) 

3. สถานประกอบการมีอุปกรณ์ที่ ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของรัฐบาลกลาง (Federal Law 

Gazette No 850/ 1994) เช่น ร้านอาหารที่มีดนตรีด้วยระดับเสียงที่ไม่ดังและมีที่นั่งไม่เกิน 

200 ที่นั่ง สถานประกอบการที่มีเตียงไม่เกิน 100 เตียง โรงเลื่อนที่มีศักยภาพไม่เกิน 1,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

4. มีการเปลี่ยนชิ้นส่วน และดูแลเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ ( § 359b para 5) 

5. มีใบอนุญาตพิเศษ เช่น ในกรณีของ Shopping centres ( § 359b para 6) 

6. หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆที่ได้กล่าวมานั้น เจ้าพนักงานมีอ านาจในการ

ยกเลิกใบอนุญาตได ้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน ( § 359b para 8) 

 

 

                                           

6 เรียบเรียงจาก http://www.gruenderservice.at/format_detail.wk?stid=135920&dgid=1&dstid=0&titel= 
7 เรียบเรียงจาก http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=287534&DstID=834 
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ใบอนุญาตแบบ Simplified มีข้อได้เปรียบกว่าใบอนุญาตทั่วไป ดังนี้  

1) ผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงของสถานประกอบการ จะไม่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการพิจารณา

ค าร้องขอใบอนุญาต แต่สามารถที่จะร้องขอดูข้อมูลของโครงการ และยื่นค าร้องใน         การ

คัดค้านต่อเจ้าพนักงานได้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ (ภายใน 4 อาทิตย์) อย่างไรก็ตาม            

ผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงสามารถที่จะตั้งกระทู้ขึ้น เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการร้องขอ

ใบอนุญาตว่าได้กระท าโดยถูกต้องหรือไม่  

2) ระยะเวลาในการพิจารณาที่สั้นกว่า ใบอนุญาตแบบ Simplified ใช้เวลาในการขออนุญาต

เพียง 3 เดือนหลังจากเจ้าพนักงานได้รับค าร้อง ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน 

และจะมีความถี่ในการตรวจสอบสถานประกอบการที่น้อยกว่า โดยจะมีการตรวจสอบทุกๆ  

6 ปี ซ่ึงน้อยกว่าปกติท่ีจะมีการตรวจทุกๆ 5 ปี ( § 82b Trade Act 1994 ) 

3) มีค่าใช้จ่ายในการร้องขอต่ ากว่า 

การขอใบอนุญาตประกอบการแบบธรรมดา (Ordentliches Verfahren) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. กรอกและยื่นค าร้อง (Antragstellung) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของการประกอบกิจการ 

เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ ผังโรงงาน ขั้นตอนการผลิต แผนการจัดการของเสีย เอกสาร

ทางเทคนิคต่างๆ รายละเอียดของผู้ประกอบการ รายชื่อเจ้าของที่ดินและผู้อยู่อาศัยรอบๆ

พ้ืนที่ประกอบการ และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องที่ช่วยในการประเมินผล 

2. การตรวจสอบเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ (Vorprüfung durch Behörde) 

3. การตรวจสอบและการเจรจาต่อรอง โดยผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบมีส่วนร่วม

(Augenscheinsverhandlung (unter Beziehung der Nachbarn)) 

4. การพิจารณาและการออกใบอนุญาต  (Bescheid-Erlassung (allenfalls unter Erteilung von Auflagen)) 

การถ่ายโอนและการยกเลิกใบอนุญาต  

การถ่ายโอนสิทธิของการประกอบกิจการสามารถท าได้ ตามข้อบังคับที่ระบุอยู่ใน §41-45 ส่วนการยกเลิก

ใบอนุญาตประกอบกิจการสามารถเกิดขึ้นในหลายกรณี เช่น มีการเสียชีวิตของบุคคลธรรมดาเนื่องจากการด าเนิน
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กิจการ มีค าสั่งจากศาลเกี่ยวกับการประกันสังคมหรือการจ้างงานโดยผิดกฎหมาย หรือไม่จ่ายค่าปรับ           

ภายในสามเดือนหรือในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ หรือหนี้สินของกิจการ มีการล้มละลายของกิจการ (§ 11 paragraph 2)  

 

มีการยกเลิกใบอนุญาตโดยเจ้าพนักงาน (§ § 87 , 88 และ 91) หรือโดยศาล ( § 90) ผู้ประกอบการหยุด

ด าเนินกิจการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ( § 347 paragraph 1) มีการตัดสินใจทบทวนการให้ใบอนุญาตจาก            

ทางราชการ ( § 363 paragraph 1) เป็นต้น โดยข้อบังคับด้านการยกเลิกใบอนุญาตถูกระบุอยู่ใน §85 ของ 

GewO ในกรณีต่อไปนี้ 

1. การเสียชีวิตของ natürlichen Person ในการด าเนินกิจการต่อ ( § § 41 to 45)  

2. มีค าสั่งจากศาลเกี่ยวกับการประกันสังคมหรือการจ้างงานโดยผิดกฎหมาย หรือไม่จ่ายค่าปรับ

ภายใน 3 เดือนหรือในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ หรือหนี้สินของกิจการ 

3. การเสียชีวิตของผู้ที่ถือสิทธิของใบอนุญาต (รายละเอียดเพ่ิมเติม § 113) 

4. การล้มละลายของกิจการ (§ 11 paragraph 2)  

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ได้รับการร้องขอใหม่ภายในหกเดือนหลังจากผู้มีสิทธิ์ ใน

ใบอนุญาต ลาออกจากกลุ่มผู้ประกอบการของบริษัท (§ 11 paragraph 3 และ § 11 para 5) 

และไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการข้ึนมาดูแลในช่วงเวลานี้ 

6. ใบอนุญาตหมดอายุและไม่ได้ต่ออายุใหม่ภายใน 6 เดือน (§ 11)  

7. การเก็บใบอนุญาตไว้ในกรณีการขอต่ออายุใบอนุญาต (§ 41 Abs. 1 Z 1 bis 3) 

8. การยกเลิกใบอนุญาตโดยเจ้าพนักงานที่มีอ านาจ (§ § 87 , 88 และ 91) 

9. การยกเลิกใบอนุญาตโดยศาล ( § 90) 

10. การหยุดหรือห้ามด าเนินกิจการในรูปแบบของอุตสหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต ( § 347 paragraph 1) 

11. การตัดสินใจทบทวนการให้ใบอนุญาต ( § 363 paragraph 1)  

12. การล้มละลายของกิจการ 

การขออนุญาตอ่ืนๆ ที่จ าเป็นภายใต้กฎหมายมหาชน (Public Law) 

นอกจากใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว ยังมีใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจการภายใต้

กฎหมายมหาชนของประเทศออสเตรียอีกด้วย  

ใบอนุญาตสถานอ านวยความสะดวกในการประกอบการ (Business facility permit) 
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ออสเตรียนิยามสถานอ านวยความสะดวกในการประกอบการว่าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกทาง

ธุรกิจ ที่มีต าแหน่งที่ถาวร มีการใช้เป็นประจ าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเชิงพานิชย์ ซึ่งรวมถึง โรงงาน 

อาคาร  

 

ห้อง พ้ืนที่เปิดและสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ถูกใช้เป็นประจ าด้วยวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินการค้า เช่น ร้านอาหาร โรงงานผลิตต่างๆที่มีเครื่องจักร โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุไวไฟ ซึ่งสถานที่

เหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นส านักงานเพียงเท่านั้น 

กล่าวคือหากส านักงานทางธุรกิจ (Business premises) มีความเสี่ยงภายในสถานที่ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายใน

อาณาเขตของส านักงาน และความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบต่อผู้เป็นเจ้าของ ลูกค้า หรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงแล้ว 

ผู้ประกอบการจะต้องท าการยื่นขอใบอนุญาตสถานอ านวยความสะดวกฯ ด้วย 

และหากสถานที่อ านวยความสะดวกดังกล่าว ปล่อยมลพิษทางอากาศ น้ า และดิน ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(IPPC facilities) ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอใบอนุญาตสถานอ านวยความสะดวกแบบบูรณการ (integrated 

permit) ซ่ึงตัวอย่างของสถานที่อ านวยความสะดวกประเภทนี้ ได้แก่ สถานอ านวยความสะดวกใน           ภาค

พลังงาน ภาคเคมี ภาคเหล็กและโลหะ เป็นต้น ใบอนุญาตสถานอ านวยความสะดวกแบบบูรณการจะมี

ข้อก าหนดพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดจากเทคโนโลยี          

อีกทั้งมีการก าหนดระดับการปล่อยมลพิษและข้อบังคับอ่ืนๆ นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการที่มีสถานที่อ านวย

ความสะดวกประเภท IPPC อยู่ในครอบครองยังต้องท าการเก็บข้อมูล ท าการรายงาน และตรวจสอบสิ่งอ านวย

ความสะดวกของตนว่ายังมีความทันสมัย (state-of-the-art) อย่างสม่ าเสมออีกด้วย 

ส่วนสถานที่อ านวยความสะดวกที่มีการใช้วัสดุและสารอันตราย เช่น คลอรีน หรือแอมโมเนียไนเตรท หรือที่

เรียกว่า Seveso II business facilities จะต้องมีข้อบังคับเพ่ิมเติม เช่น ต้องมีแผนป้องกันความปลอดภัย และ

รายงานความปลอดภัย อีกทั้งยังมีภารกิจบังคับในการรายงานข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะและเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เก่ียวข้อง 

ใบอนุญาตภายใต้กฎหมายการปกป้องแหล่งน้ า (Permits under water protection law) 

ใบอนุญาตประเภทนี้อยู่ภายใต้บรรทัดฐานในการใช้แหล่งน้ าสาธารณะ โดยจะมีผลบังคับใช้กับกิจกรรมต่างๆ          

ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ ามากเกินขอบเขตที่ก าหนดไว้ ยกตัวอย่าง เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังน้ า การจัดสรรน้ า

โดยใช้ระบบชลประทาน การใช้น้ าบาดาล กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ าสาธารณะ (เช่น การปล่อย
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น้ าเสีย) ที่อยู่นอกเหนือการก่อสร้างริมน้ า การปล่อยน้ า และการก่อสร้างที่มีการกั้นหรือกีดขวาง

การไหล            ของน้ าตามธรรมชาติ  

 

 

สิ่งที่น่าสังเกตคือใบอนุญาตภายใต้กฎหมายการปกป้องแหล่งน้ าของออสเตรีย มีการก าหนดผู้ที่ต้องรับผิดชอบ

ทางกฎหมายในกรณีเกิดมลภาวะทางน้ าขึ้นที่ค่อนข้างกว้างและครอบคลุม โดยได้ก าหนดว่านอกเหนือจาก

เจ้าของกิจการจะต้องรับผิดชอบแล้ว ในกรณีที่กิจการเป็นประเภทบริษัทหรือหุ้นส่วน กรรมการผู้จัดการและ

หุ้นส่วนต่างๆ จะต้องรับผิดชอบด้วย และหากมีการซื้อขายที่ดินที่เกี่ยวข้องผู้ที่ซื้อขายก็มีส่วนรับผิดชอบด้วย 

หากรับรู้ถึงความเสี่ยงและผลกระทบของสถานที่อ านวยความสะดวกท่ีตั้งอยู่บนที่ดินนั้น 

กฎหมายควบคุมของเสีย (Waste control law) 

กิจการและธุรกิจที่ขั้นตอนการผลิตท าให้เกิดของเสียจะถูกระบุตามกฎหมายว่าเป็นเจ้าของของเสีย (owners 

of waste) และจะได้รับพันธกิจพิเศษในการควบคุมดูแลของเสียนั้น (เช่น การเก็บ การบ าบัด และการรวมของ

เสีย เป็นต้น) โดยต้องรับผิดชอบในการส่งของเสียไปยังสถานีบ าบัดของเสียที่มีกระบวนการก าจัดที่มีคุณภาพสูง 

ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง นอกจากนี้แล้วเจ้าของของเสียยังต้องเก็บฐานข้อมูล ที่

รายงานประเภท ปริมาณ ที่มา และที่ตั้งของของเสียในความครอบครองอีกด้วย 

กิจการและธุรกิจที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คนขึ้นไปมีพันธกิจเพ่ิมเติม ที่จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการของเสีย    

ที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามข้อบังคับและกฎหมายในการจัดการของเสีย ที่เก่ียวข้องกับประเภท

ของธุรกิจนั้นอีกด้วย 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental impact assessment: EIA) 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป้นข้อก าหนดในด าเนินโครงการบางประเภทที่มีขนาดใหญ่ และคาดว่า       

จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานบ าบัดของเสีย สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า โรงงานไฟฟ้า โรงงาน         

สูบน้ าบาดาล โรงเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ การถมที่หรือถางป่าขนาดใหญ่ และโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งผู้เขียนได้

ท าการแปลตารางกิจกรรมที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) ของออสเตรียไว้ในภาคผนวก

ของรายงานนี้ และอธิบายถึงข้ันตอนการประเมินผลในบทที่ 4 
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เจ้าของกิจการจะต้องจัดท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ก่อน จึงจะสามารถขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการได้ โดยรายละเอียดของข้อมูลที่จะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่นั้น ขึ้นอยู่กับระดับของค่าหลักเกณฑ์

ต่างๆ เช่น ศักยภาพในการผลิต พ้ืนที่ที่ถูกใช้ในการผลิต และต าแหน่งที่ตั้งของโรงงาน ซึ่งการประเมินผล

กระทบจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย 

 

3. การยื่นค าร้องส าหรับกิจการอุตสาหกรรม (§347) 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสถานประกอบการทั่วไป กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีปริมาณการผลิตสูงกว่า มีขนาดของพ้ืนที่ใหญ่กว่า และมีกระบวนการผลิต         

ที่ ซับซ้อนกว่ าสถานประกอบทั่ ว ไป ประเทศออสเตรียจึ งมีขั้นตอนการจดทะเบียนกิจการของ                   

สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากสถานประกอบการทั่วไป (ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในบทที่ 2)              

โดยสถานประกอบการจะถูกพิจารณาให้เป็นกิจการอุตสาหกรรม (หรือ Industriebetriebes) หากมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ (§ 7 (1)) 

เกณฑ์คุณสมบัติของกิจการอุตสาหกรรม 

1. มีงบการลงทุน หรือ การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่สูง 

2. มีการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ล้ าหน้าและทันสมัยกว่าธุรกิจประเภทหัตถกรรม (craft trades) 

3. มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเทคนิคช่วยในการจัดการและด าเนินการในสถานที่

ประกอบการ 

4. มีมาตรฐานการผลิต และการด าเนินการที่เป็นแบบแผน 

5. มีการแบ่ งความเชี่ ยวชาญ (division of labor)  ในระบบการท างานที่ ว างแผนไว้  

(predetermined workflow) 

6. มีพนักงานประจ าจ านวนมากและมีการใช้พนักงานส่วนใหญ่ในการเดินเครื่องจักรอัตโนมัติ           

ในการประกอบการ 

7. การด าเนินการของสถานประกอบการมีการแบ่งส่วนเป็นการจัดการด้านเทคนิคและ          

การจัดการด้านธุรกิจ โดยพนักงานในภาคส่วนของการค้า (trader) มีความรับผิดชอบเพียง

แค่ในส่วนการค้าเท่านั้น 
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ในการด าเนินการเพ่ือขอใบประกอบการที่ได้กล่าวถึงในเบื้องต้น จะต้องมีการค านึงถึงความ

เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่ได้ออกแบบไว้ก่อนแล้วด้วย ซึ่งกระบวนการผลิตนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมได้ แต่ลักษณะการด าเนินการจะต้องไม่เปลี่ยนไปมากจนเกินไป และไม่จ าเป็นที่บริษัทดังกล่าว

จะต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของบริษัท จะต้องมีความ

สอดคล้องกับกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมของบริษัทด้วย  

 

คุณสมบัติในการพิจารณาที่ได้กล่าวถึงในเบื้องต้นนั้น มีผลบังคับใช้ต่อกิจกรรมใน ภาคการค้า ภาคการ

คมนาคม ภาคการท่องเที่ยว และภายอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการส่วนบุคคล8 

และ/หรือ บริการทางธุรกิจ แต่จะไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ผลิตโดยผู้ที่ถูกว่าจ้างต่อ 

(Vergabe der Arbeiten an Unternehmer) และลูกจ้างทีท่ างานอยู่กับบ้าน (unselbständige Heimarbeiter)9 

อย่างก็ตาม มีการก าหนดให้บริษัททางการค้าบางประเภท จ าเป็นที่จะต้องท าค าร้องเพ่ือขอใบอนุญาต โดยไม่มี

ข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น อาทิเช่น บริษัทก่อสร้าง บริษัทผลิตยาหรือยาพิษ บริษัทที่มีการผลิตหรือด าเนินการ

เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ (ยกเว้นเสียแต่จะมีข้อบังคับอ่ืนมาครอบคลุม) บริษัทที่มีการก่อหินและการผลิตหิน 

บริษัทก่อสร้างชานบ้าน อุตสาหกรรมด้านอาวุธ และการก่อสร้างที่ใช้ไม้ 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตอุตสาหกรรม 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตของกิจการอุตสาหกรรมนั้น จ าเป็นที่จะต้องผ่าน EIA (Environmental Impact 

Assessment หรือ Umweltverträglichkeitsprüfung) ซึ่ งการท า EIA นั้นจะแตกต่างตามลักษณะของ

ประเภทและขนาดของกิจการที่ขอค าร้อง10  

4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental impact 

assessment (EIA) ในประเทศออสเตรีย 
รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรียได้ก าหนดให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่หลักเชิงนโยบายตั้งแต่            

ปีค.ศ. 1984 เป็นต้นมา แต่ระบบนิติบัญญัติของออสเตรียท าให้ไม่สามารถออกพระราชบัญญัติส าหรับคุ้มครอง

                                           

8provide personal or adapted to individual needs 
9 เรียบเรียงจาก http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517 
10 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010767 
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สิ่งแวดล้อมได้ จึงมีการจัดตั้งมาตราย่อยของรัฐธรรมนูญเพ่ือควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแทน ซึ่งให้

อ านาจรัฐบาลในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณภาพอากาศ มาตรานี้ประกาศอยู่ใน Constitutional 

Law on Extensive Environmental Protection (ตัวย่อเยอรมัน – BVGuU)11 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental impact assessment ได้ถูกบัญญัติไว้ให้เป็น 

Federal Act หรือกฎหมายสหพันธรัฐที่บังคับใช้ในทุกรัฐของประเทศออสเตรียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994  

 

การวางแผนสร้างโรงงานหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จะต้องจัดท ารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุประเภทโรงงานเหล่านี้อยู่ในข้อบัญญัติที่ชื่อว่า 

Environmental Impact Assessment Act 2000 (เยอรมัน – Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz) 

ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนจะสรุปใจความส าคัญของขั้นตอนและรายละเอียดของข้อบัญญัติ ในการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในประเทศออสเตรีย 

จุดประสงค์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบ่งออกได้เป็น 4 ข้อด้วยกัน (Article 1) ได้แก่  

1. เพ่ือระบุ อธิบาย และประเมินผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของโครงการที่มีต่อ 

a. มนุษย์ สัตว์ พืช และแหล่งที่พักอยู่อาศัย 

b. ดิน น้ า อากาศและสภาพภูมิอากาศ 

c. ภูมิประเทศ 

d. วัสดุที่เป็นสินทรัพย์ และมรดกทางวัฒนธรรม 

ทั้งนี้รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ของผลกระทบต่างๆ ด้วย (the interaction of several effects) 

2. เพ่ือตรวจสอบมาตรการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบของโครงการที่เป็นอันตราย รบกวน 

หรือส่งผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่จะพัฒนาหรือเพ่ิมผลประโยชน์ของตนเอง 

3. เพ่ือบันทึกข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ที่ได้ถูกพิจารณาโดยโครงการ รวมทั้ง

ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ ในกรณไีม่มีการด าเนินการโครงการนั้น 

                                           

11 เรียบเรียงจาก Environmental Requirements for Industrial Permitting (OECD 1999) DOI 10.1787/9789264172586-en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264172586-en
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4. เพ่ือบันทึกข้อดีและข้อเสียของจุดตั้งโรงงานในแต่ละจุดที่ ได้รับการพิจารณาใน

ด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม หรือเส้นทางต่างๆของถนน ที่ถูกพิจารณาโดยผู้ยื่นขอ

ใบรับรอง             ในกรณีที่คาดว่าจะมีการบังคับซื้อโดยกฎหมายเกิดขึ้น 

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม12 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในออสเตรียเป็นส่วนหนึ่งของการขอใบอนุญาตในการท าโครงการ  หรือ           

การประกอบการซึ่งได้กล่าวถึงไปในบทที่แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนด้วยกัน 

ดังแสดงในรูปที่ 1  

 

 

รูปที ่1 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรีย 

A. การตรวจสอบเบื้องต้นว่ากฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของ EIA นั้นจ าเป็นต่อโครงการหรือกิจการหรือไม่ 

(Screening the applicability of EIA laws (Umwelerheblichkeitsprüfung))  ผู้ ป ร ะกอบ ก า ร

จะต้องส่งรายละเอียดของโครงการและ EIA โดยคร่าวๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( co-operation 

authorities13) โดยหากมีความลับทางการค้าที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย ให้ระบุไว้อย่างชัดเจน หลังจาก

การยื่นรายละเอียดแล้วบุคคลภายนอก สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการประกอบการหรือ

โครงการได้ทันที แต่ต้องไม่ช้ากว่า 3 เดือนหลังจากหน่วยงานได้รับรายละเอียด ซึ่งความเห็นนี้             

โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของรายละเอียดหรือ EIA ของโครงการที่ได้จัดท าขึ้น

ในเบื้องต้น รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงข้อมูลด้านต่างๆ ที่ควรจะรวมไว้ใน EIS (Environmental Impact 

Statement) ซึ่งข้อมูลด้านผลกระทบเบื้องต้นของโครงการหรือกิจการนั้น จะถูกน าไปตรวจสอบกับ

ชนิดของโครงการหรือกิจการที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สามารถใช้ Appendix I  

ใน BGBl 1996/773 และ § 3 section 3 และ 4, Anhang I ของ 97/11/EC ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของ

สหภาพยุโรปทดแทนได้) 

                                           

12 เรียบเรียงจาก http://www.ess.co.at/AIR-EIA/eia_at.html 
13 หน่วยงานที่สามารถให้อนุญาตการพัฒนาโครงการ มีหน้าที่ตรวจสอบโครงการ และมสี่วนเกี่ยวขอ้งในขัน้ตอนต่างๆของการอนุมตัิ (Article 2)  

A. 
Screening

B. 
Scoping

C. Environmental impacts 
statement (EIS)

D. 
Checking

E. Evaluation F. Monitoring
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B. การก าหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการต่อสิ่งแวดล้อม 

(Definition of the scope หรือ scoping) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการต่อสิ่งแวดล้อมมีความ

ซับซ้อน ดังนั้นการจ ากัดความและขอบเขตของการประเมินผล จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือรับรอง

ความเป็นไปได้ (feasibility) และประสิทธิผล (efficiency) ของการประเมิน ทั้งด้านหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

(conceptual) ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ (spatial) ขอบเขตเวลา (temporal boundaries) และข้อจ ากัด 

(limitations) ของการประเมิน ซึ่ง การก าหนดขอบเขตนั้น ระบุอยู่ใน BGBl 1996/773 in § 4 และ § 

8, 11 section 3 ส าหรับการรายงานผลการประเมิน 

 

 

 

C. การรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Production of the Impact Statement หรือ 

EIS) ซ่ึงก าหนดขอบเขตที่จะต้องครอบคลุมดังนี้: 

a. รายละเอียดของโครงการ โดยระบุถึงปัญหาของโครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

รายละเอียดของโครงการ ข้อมูลด้านการบริหาร รวมทั้งกฎบังคับและข้อก ากับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง             

(§ 6, section 1 Z 1).   

b. การส ารวจจุดตั้งต้น (Base-line) ของสิ่งแวดล้อม โดยรายงานต้องมีการส ารวจสภาวะ ณ จุดตั้งต้น

ของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะได้รับผลกระทบ (§ 6 section 1 Z 3, Z 1 lit. d) 

c. การคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (§6, section 1 Z 4, §12 section 3 Z 1) 

D. การตรวจสอบรายงานการประเมิน (Checking of the assessment report) กระบวนการจัดท า EIA 

ควรที่จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากผู้เสนอโครงการ 

(BGBl 1996/773) โดยใช้รายงานการประเมินเบื้องต้น (basic assessment report) ประกอบกับ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในด้าน EIA (Umweltverträglichkeitsgutachten) (§ 12 Sect. 3 Z 3) 

E. การประเมินผลกระทบและกระบวนการตัดสินใจ (Evaluation of impacts and decision process)

การคาดการณ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องประเมินโดยอ้างอิงกับสภาวะที่ต้องการ (desired 

state) ของสิ่งแวดล้อมเพ่ือที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบ EIA โดยส่วนใหญ่ต้องการเพียง

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน BGBl 1996/773 นั้นมีความเข้มงวดมากกว่า

ข้อก าหนดของ § 17 section 2 and 4 
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F. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Monitoring phase) การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงของ

โครงการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ EIA ซ่ึง BGBl 1996/773 ได้รวบรวมเอากระบวนการตรวจสอบ 

(monitoring หรือ Nachkontrolle) เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการนั้นสอดคล้องกับข้อก าหนดของโครงการ 

(§ 20) และเพ่ือตรวจสอบว่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบี่ยงเบนไปจากผลที่ประเมินไว้หรือไม่ (§ 21)

อย่างไรก็ตาม มาตรการแกไ้ขท่ีเจ้าหน้าที่สามารถท าได้ หลังจากการตรวจสอบนั้นค่อนขา้งจ ากัด 

การส่งค าร้องเพ่ือตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการสามารถส่งได้ทางอินเตอร์เน็ต และส่ง

รายงาน EIS ต่อหน่วยงานต่อไปนี้ 1) ผู้ตรวจการแผ่นดินในด้านสภาพแวดล้อม 2) เทศบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของรัฐบาลกลางด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ การจัดการน้ าสิ่งแวดล้อม (Article 5) 

การส่งรายงานต่อหน่วยงานเหล่านี้ เพ่ือขอความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งรายละเอียดที่ควรจะต้องรวมอยู่ใน

รายงาน EIS นั้นไดถู้กระบุไว้ใน Article 6  

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร้องขอเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นค าร้องได้  โดยหน่วยงานผู้พิจารณาสามารถ

ปฏิเสธค าร้องในข้ันตอนไหนก็ได้ หากผู้พิจารณาเห็นว่า ผลกระทบด้านลบของกิจการหรือโครงการนั้นสูงเกินที่

จะสามารถแก้ไขได ้(deficiencies cannot be remedied – Article 5)  

บุคคลทั่วไปสามารถขอดูรายละเอียดของโครงการและรายงาน EIS ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลา 6 

สัปดาห์ หลังจากการยื่นข้อมูล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องท าประกาศ (Article 9) โดยผ่านช่องทางทั่วไป

และทางอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 จุดประสงค์และรายละเอียดของโครงการ 

 ข้อเท็จจริงของโครงการและ EIA รายชื่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีอ านาจตัดสิน ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ และผลกระทบที่อยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

 สถานที่และเวลา ที่บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบรายละเอียดของโครงการได้ 

 ระบุให้บุคคลทั่วไป สามารถส่งความคิดเห็นและท าค าร้องเรียนต่อการขออนุญาตโครงการ 

ในกรณีที่ผลกระทบของโครงการอยู่นอกเขตรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อยู่ในรัฐอ่ืน (Article 10) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งต่อรัฐที่ได้รับผลกระทบนั้นโดยทันที และต้องท าการพิจารณาต่อผลกระทบ           

ที่อยู่นอกเขตในขั้นตอนชั้นต้น (Preliminary procedure) และก่อนการท าประชาพิจารณ์  โดยต้องรายงาน



ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ  

หน้าที ่16 จาก 41 

 

เกี่ยวกับขั้นตอน EIA ระยะเวลาการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง และควรจะมีการตกลง deadline ของ

การพิจารณาด้านต่างๆ รวมทั้งการเข้าร่วมในกระบวนการ EIA ของรัฐที่ได้รับผลกระทบ 

หากรัฐที่ได้รับผลกระทบแสดงความต้องการที่จะเข้าร่วมในกระบวนการ EIA หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่ง

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและรายงาน EIS ให้กับรัฐนั้นในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental impact expertise) และส่งบทสรุปผลการประเมิน (Article 9 

และ 10) ให้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วประชากรของรัฐนั้นๆ จะต้องได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โครงการ ในระยะเวลาที่เหมาะสม  

การอนุมัติค าร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องน าเอาระเบียบการอนุญาตโครงการที่เกี่ยวข้อง (para 2 to 6) 

และผู้ประกอบการควรจะผ่านข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ใน Article 17 (2) การพิจารณาต้องค านึงถึงผลของ EIA ใน

ทุกองค์ประกอบ และค าร้องจะถูกปฏิเสธ หากการประเมินในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าโครงการและกิจกรรมนั้น 

 

จะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันของผลกระทบแต่ละด้าน  

ผลกระทบสะสม หรือการเปลี่ยนรูปแบบของผลกระทบ (interaction, cumulative effects, or shifts)      ที่

ไม่สามารถป้องกันหรือบั่นทอนให้ลดลงได ้

ผลการตัดสินของค าร้องฯ จะต้องได้รับการประกาศและแสดงในที่สาธารณะเป็นเวลา 8 สัปดาห์ตามระเบียบ 

ที่ก าหนดไว้ใน Article 17 (7) 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของออสเตรียมีรายละเอียดมาก ครอบคลุม และเน้น

การมีส่วนร่วม นอกจากนั้นแล้ว การประเมินยังรวมผลกระทบที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของผลกระทบหลาก

รูปแบบ “the interaction of several effects” จึงเป็นการประเมินที่ค านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่าง          

สิ่งต่างๆ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ในลักษณะนี้เป็นวิธีการที่ก้าวหน้าและพัฒนาจากมุมมองแบบดั้งเดิม           

ที่วิเคราะห์ผลกระทบอย่างแยกส่วน แต่วิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบนี้มีความยากและความซับซ้อนมาก          ผู้

วิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของผลกระทบที่เหมาะสม และวิธีการเลือกผลกระทบที่จะวิเคราะห์      

อีกทั้งการตรวจสอบความครบถ้วนของรายชื่อผลกระทบที่เกิดขึ้น และปฏิสัมพันธ์ของผลกระทบที่จะถูก

พิจารณา ซึ่งทั้งหมดนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือ           

ความครบถ้วนของการวิเคราะห์และการประเมิน  
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สรุป  

การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นสิ่งจ าเป็นในการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจในออสเตรีย โดยขั้นตอน

การยื่นขอใบอนุญาตนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะและกิจกรรมของสถานประกอบการโดยสามารถขอใบอนุญาต

สถานประกอบการแบบธรรมดา (Ordentliches Verfahren) และแบบ Simplified (Vereinfachtes 

Verfahren) นอกจากนี้ หากลักษณะของกิจกรรมเข้าข่ายเป็นการประกอบการด้านอุตสาหกรรม จะมีขั้นตอน

การขอใบอนุญาตทีแ่ตกต่างไป 

นอกจากการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว ผู้ประกอบการในออสเตรียยังต้องยื่นขอใบอนุญาต           

ในด้านอ่ืนด้วย เช่น การสร้างอาคาร ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงผังเมือง ใบอนุญาตภายใต้กฎหมายการจัดการของ

เสีย (แผนการจัดการของเสีย) ใบอนุญาตภายใต้กฎหมายการจัดการน้ า ใบอนุญาตภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและใบอนุญาตตามกฎหมายสหพันธรัฐว่าด้วยถนน [Bundesstraßengesetz]14 อีกด้วย 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่ควบคุมการค้าและอุตสาหกรรมในออสเตรีย มีความรัดกุมและต้องผ่านหลายขั้นตอน 

ซึ่งก็มีทั้งข้อดี (เช่น การควบคุณมาตรฐานและการปล่อยของเสียของโรงงาน) และข้อเสีย (เช่น ความล่าช้าและ

ค่าด าเนินการที่สูงในการจัดตั้ง) และที่ส าคัญเอกสารที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นอุปสรรค

ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการต่างชาติ เข้ามาลงทุนในออสเตรียได้ยาก อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคาดว่า            ทาง

ออสเตรียมีความพยายามที่จะทลายก าแพงนี้ โดยการจัดท าเอกสารที่เก่ียวกับการลงทุนในภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

อีกท้ังเปิดช่องทางที่จะลดหย่อนความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาต  

  

                                           

14 จาก Guide for Business starts up rev 12. 
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ภาคผนวก: กิจกรรมที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม (EIA) ของออสเตรีย 
 

กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามข้อบังคับที่ระบุไว้ใน Article 3 ของ 

Federal Act on Environmental Impact Assessment (Environmental Impact Assessment Act 2000) โดย กิจกรรม

ที่จะต้องผ่าน EIA อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นแสดงอยู่ใน Column ที่ 1 และ 2 แต่ใน Columnที ่2 กิจกรรมจะผ่านกระบวนการ

ประเมินอย่างย่อ (Simplified) โดยในกรณีที่เป็นการต่อเติมจากกิจกรรมที่มีอยู่เดิมแต่การต่อเติมท าให้ค่าเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้

นั้นถูกละเมิด การพิจารณาจะใช้วิธีการตรวจสอบเป็นกรณี (case-by-case examination) หรือตามรายละเอียด  ที่ระบุไว้ใน 

Article 3a (2) และ (3) เว้นเสียแต่จะมีการติดตั้งใหม่ การสร้าง และการพัฒนา ที่ได้รับการครอบคลุมโดยข้อบังคับท่ีระบุไว้ใน

ตารางนี ้

ส่วนกิจกรรมที่อยู่ใน Column ที่ 3 นั้น จ าเป็นที่จะต้องผ่าน EIA ในกรณีที่ตัวช้ีวัดเฉพาะเกินกว่าค่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หากเกิด

การละเมิดค่าเกณฑ์ขึ้น การพิจารณาว่ากิจกรรมนั้นจะต้องผ่าน EIA หรือไม่จะเป็นการตรวจสอบเป็นกรณีเช่นกัน และหาก

กิจกรรมนั้นถูกพิจารณาว่าต้องผ่าน EIA กระบวนการ EIA ที่ใช้จะเป็นแบบ Simplified 

ค าจ ากัดความของหมวดหมู่บริเวณหวงห้ามที่กล่าวถึงใน Column ที่ 3 นั้นอยู่ในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามหมวดหมู่ของพื้นท่ี

นั้นจะถูกน ามาพิจารณาร่วมกับการประเมินว่า โครงการหรือกิจกรรมนั้นต้องผ่านการ EIA หรือไม่ นั้นข้ึนอยู่กับว่าโครงการนั้น

ได้รับการระบุให้อยู่ในหัวข้อใดในวันที่ยื่นใบขออนุญาต 

หมายเหต:ุ ส าหรับ Foot note ใหดู้เอกสาร Environmental Impact Assessment Act 2000 เพิ่มเติม 

 EIA Simplified EIA procedure 
 Column 1  Column 2  Column 3 (conditional) 

  การจัดการของเสีย (Waste management) 
No.1 a) การก าจัดของเสียอันตรายด้วยวธิีการ         

ฝังกลบ (การค านวณปริมาน Art. 3a (3))            
การเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการอนุมัติโดย
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง   
b) การติดตั้ง biological, physical หรอื 
mechanical/biological treatment ของ
ของเสียอันตรายซ่ึงมีศักยภาพการบ าบดั 
20,000 ตัน/ปี หรือมากกว่า 
c) การติดตั้งอื่น  ๆ(thermal หรือ chemical 
treatment) ของการบ าบดัของเสยีอันตราย ยกเว้น
การติดตั้งที่ใช้ใน material recycling เท่านั้น 
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No.2 a) การก าจัดขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการฝังกลบที่มี
ปริมาณ 500,000 m³ หรือมากกวา่; 
b) การเก็บขยะไม่อันตรายใต้ดินที่มีปริมาณ
มากกว่า 500,000 m³ หรือมากกวา่; 
c) การติดตั้งการบ าบัด (thermal, chemical, 
physical, biological, mechanical-
biological) ขยะไม่อันตราย ที่มีศักยภาพ 
35,000 ตัน/ปี หรือ 100 ตัน/วัน หรือมากกว่า 
โดยไม่รวมการติดตั้งที่ใช้เฉพาะ material 
recycling หรือ mechanical sorting; 

d) การท าลายขยะมูลฝอยด้วยวธิีการฝังกลบ 
โดยปริมาณ 1,000,000 m³ หรือมากกว่า 
e) การบ าบัดของเสียจากการร้ือถอน 
(treatment of demolition waste) ที่มี
ปริมาณ 200,000 ตัน/ปี หรือมากกว่า 

  

No.3   a) การ็บรวบรวมรถยนต์หมดอายหุรือซากรถ 
รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์การแยกส่วน
รถยนต์ โดยมปีริมาณที่เก็บได้โดยรวม
10,000 ตันหรือมากกวา่; 
b) การติดตั้งเพื่อเก็บซากเหล็กโดยมีปรมิาณ
ที่เก็บได้โดยรวม 30,000 ตันหรือมากกว่า 

c) การติดตั้งเพื่อเก็บซากยานพาหนะรวมทั้ง
อุปกรณ์การแยกชิ้นสว่น โดยมีปริมาณที่
เก็บได้โดยรวม 5,000 ตันหรือมากกว่า            
อยู่ในบริเวณเขตหวงห้าม Category C. 

  อุตสาหกรรมด้านพลังงาน (Energy industries)  
No.4   a) โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

(Thermal power stations) หรือการติดตั้ง
การกระบวนการสันดาปที่มีพลังงาน          
ความร้อน 200 MW หรือมากกว่า 

b) โรงงานพลังงานความร้อน(Thermal 
power stations) หรือการติดตั้งการ
กระบวนการสันดาปที่มีพลังงานความร้อน
100 MW หรือมากกว่า ในเขตหวงห้าม
Category D. 

No.5   โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หรือ เตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นอกเหนือจากจะถูกบังคับ
ห้ามตามกฎหมาย Atomsperrgesetz 
(Nuclear Ban Act, BGBl. No. 
676/1978), รวมทั้งการแยกชิ้นสว่น หรือ
การปลดประจ าการโรงงานไฟฟ้า หรือเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นอกเหนือจาก เตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสถาบันวิจัยส าหรับการ
ผลิตและ conversion of fissionable and 
fertile material ที่มีก าลังไม่เกิน 1 kW 
continuous thermal load 

  

No.6   a) การติดตั้งสถานีไฟฟ้าพลังงานลม ที่มี
ศักยภาพ 20 MW หรือมากกว่า หรือมกีังหัน
ลมอย่างน้อยจ านวน20 ตัว 

b) การติดตั้งพลังงานไฟฟ้าพลังงาน            
ความร้อน หรือการสันดาปประเภทอื่นที่มี
พลังงานความร้อน100 MW หรือ            
มากกว่าในบริเวณเขตหวงหา้มประเภท 
Category D 
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  การจัดการวตัถุที่มีกัมมันตรังสี (Handling of radioactive material) 
No.7 a) การติดตั้งเพื่อการผลิต หรือการ

enrichment เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือ        
การreprocessing หรือ การทิ้ง irradiated 
nuclear fuels; 
b) การติดตั้งเพื่อการด าเนินการ หรือการเก็บ
ถาวร high level radioactive waste;  
c) การติดตั้งเพื่อการเก็บถาวร low- and 
medium level radioactive waste; 
d) การติดตั้งที่ออกแบบเพื่อเก็บ irradiated 
nuclear fuels หรือ radioactive waste 
โดยเฉพาะการเกบ็ที่มากกวา่สิบปี ในสถานที่
ต่างๆ ที่ไม่ใช่สถานที่ผลิต (ยกเว้นเพือ่การเก็บ
ขยะที่มีจากธรรมชาติ เช่น granite). พืน้ฐาน
การค านวณที่ใช ้(Art. 3a (2)) เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการติดตั้งตาม (a) ถึง (d) ควร
จะเป็นการผลิตหรือการเก็บในปริมาณที่
รับรองโดยราชการ 

    

No.8   การสร้าง particle accelerators ที่มี    
ความแรง 50 MeV หรือมากกว่า 

  

  โครงการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure projects) 
No.9 a) การสร้างทางด่วนหรือส่วนประกอบของ

ทางด่วน โดยไม่รวมถึงทางแยกเพิ่มเติม 
(additional interchanges15 การขยายถนน
จากสองเป็นสี่เลนในระยะทาง10 กม. หรือ
มากกว่า จะถกูพิจารณาเป็นการสร้างถนน
ใหม่; 
b) การสร้างถนนใหม่ หรือส่วนประกอบที่เป็น
ระยะทางต่อเนื่อง 10 กม. หรือมากกว่า หาก
ถนนที่สร้างขึ้นใหม่นั้นคาดว่าจะมีปริมาณรถ
โดยเฉลี่ย/วันถึง2,000 คัน ภายในเวลาห้าปี
การขยายจากสองเลนเป็นสี่เลนจะถูกพจิารณา
ให้เป็นการสร้างถนนใหม;่ 
c) การสร้างเลนถนน (ช่องทางวิ่ง) ที่สองขึ้นมา
ใหม่เป็นระยะทาง 10 กม.หรือมากกว่า 

d) การสร้างทางแยกเพิ่มเติมส าหรับทางด่วน 
(additional interchanges for express 
roads) หากคาดว่าภายในห้าปหีลังจาก       
การสร้าง จะมีปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย
อย่างน้อย 8,000 คัน/วัน โดยวัดจาก 
ramps ที่มีทั้งหมด; 
e) การสร้างถนนใหม่ประเภทอื่นๆ หรือ      
ส่วนหนึ่งของถนนเหล่านี้ซ่ึงมีระยะ 5 กม. 
หรือมากกว่า โดยปริมาณยานพาหนะ/วนั
โดยเฉลี่ยนั้นคาดว่าจะถึง15,000 คัน/วัน 
ภายในเวลาห้าป;ี 
f) โครงการในประเภท (a), (b), (c), หรอื (e) 
หากระยะทางของถนนตามที่ระบุไว้ใน
ระเบียบนี้ นั้นผ่านเกณฑต์ามเง่ือนไข โดยมี
การรวมเอาถนนทีอ่ยู่ใกล้เคียงที่ยังไม่ได้เปิด 
หรือเปิดให้ใช้ภายในสิบปีก่อนหน้านี;้ 

g) การขยายทางด่วน หรือการสร้างถนน
ใหม่ หรือส่วนหนึ่งของถนน หากอยู่ในเขต
หวงห้าม Category A หรือC และปริมาณ
ยานพาหนะโดยเฉลี่ยนั้นคาดว่าจะถึงและ
เกิน 2,000 คัน/วัน ภายในเวลาหา้ปี
หลังจากการเปิดให้ใช้ 
h) มาตรการการขยายอื่นๆส าหรับทางด่วน 
หรือการสร้างถนนใหม่ หรือส่วนหนึ่งของ
ถนน ในระยะทาง500 เมตร หรือมากกว่า
โดยมีอาณาเขตติดกบัพื้นที่หวงห้ามประเภท 
Category B หรือ D และหากคาดว่า
ปริมาณยานพาหนะ/วันโดยเฉลีย่นั้นจะถึง
และเกิน 2,000 คัน/วัน ภายในเวลาห้าปี
หลังจากการเปิดให้ใช้ 
i) การสร้างถนนใหม่หรือส่วนหนึ่งของถนน 
หากมีอาณาเขตติดกับพื้นทีห่วงห้าม 
ประเภทCategory E และหากคาดว่า
ปริมาณยานพาหนะ/วันโดยเฉลีย่นั้นจะถึง
และเกิน 15,000 คัน/วัน ภายในเวลาหา้ปี

                                           

15 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #1 
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หลังจากการเปิดให้ใช้ 
การขยายถนนจากสองช่องทางเป็นสี่
ช่องทางนั้นจะถูกพจิารณาเหมือนกับการ
สร้างถนนใหม่ภายใต้กรณี (g) ถึง (i); กรณีที่
จะได้รับการยกเว้นจาก(g) ถึง (i) นั้นคือ
กรณีที่ อาณาเขตพื้นที่หวงห้ามนั้นติดกบั 
protective structuresที่ป้องกันพื้นที่
อันตราย หรือในกรณีที่ถนนที่มีอยูแ่ล้วตอ้ง
ถูกย้ายเพราะการเกิดอุทกภยั การลดจดุตัด
ระหว่างทางรถไฟและถนน หรือในการ
ก่อสร้างสะพานใหม ่Article 3a (5) 
สามารถยกเว้นในการบังคับใช้กับ (g) และ 
(h). และNo. 9 นั้นไม่ครอบคลุมกับถนนที่
เป็น federal roads (Art. 23a) 

No.10 a) การสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ส าหรับรถไฟ
ระยะไกลหรือสว่นหนึ่งของเส้นทาง 
b) การสร้างเส้นทางรถไฟใหม่หรือส่วนหนึ่ง
ของเส้นทางที่มีระยะทาง10 กม. หรือมากกว่า 
c) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางรถไฟ หรือส่วน
หนึ่งของเส้นทางโดยมีระยะติดต่อกัน10 กม. 
หรือมากกว่า และหากความกว้างระหวา่ง
กลางรางของเส้นทางใหม่ (middle of the 
outermost track of the modified route) 
และกลางรางของรางเส้นนอกของเส้นทางใหม่ 
(middle of the outermost track of the 
existing route) เกิน 100 เมตร 

d) เป็นโครงการภายใต้ (b) และ(c) โดยหาก
ข้อบังคับด้านระยะทางนั้นบรรลุโดยการรวม
เอาส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ยังไม่ได้เปิดใช้หรือ
ได้เปิดให้ใช้งานในระยะสิบปีที่ผ่านมาก และ
ทางราชการได้พิจารณาตามกรณี (Case-by-
case basis) แล้วว่าโครงการจะมีผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะผลสะสม    
ด้านลบของเส้นทาง ( accumulation of 
subsections’ effects) โครงการนั้นจะต้อง
ท าการประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม  

e) การสร้างทางรถไฟใหม่หรือส่วนหนึ่งของ
ราง หากมอีาณาเขตติดกับเขตหวงห้าม
ประเภท Category A, B, C หรือ E; 
f) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางรถไฟหรือส่วน
หนึ่งของราง โดยระยะทางระหว่างกลางราง
ของเส้นทางใหม่ (middle of the 
outermost track of the modified 
route) และกลางรางของรางเส้นนอกของ
เส้นทางใหม่ (middle of the outermost 
track of the existing route) นั้นเกิน100 
เมตร และมีขอบเขตติดกับเขตหวงห้าม
ประเภท Category A, B, C หรือ E ตาม 
Annex 2; 
g) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางรถไฟโดยการ
เติมรางที่มีระยะทาง 2.5 กม. หรือมากกว่า 
และมีขอบเขตติดกับเขตหวงห้ามประเภท
Category A, B หรือ C; 
h) การปรับเปลี่ยนรางรถไฟหรือส่วนหนึ่ง
ของรางโดยมีปริมาณยานพาหนะ 60,000 
รถไฟ/ปี (ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการ
ปรับปรุง) หรือมีการเพิ่มความจุ
(capacity)ของรถไฟ 25% หรือมากกวา่ 
และมีอาณาเขตติดกับเขตหวงห้ามประเภท
Category E. 
(E) ถึง (h) นั้นไม่ครอบคลุม tramways, 
elevated และ underground railways, 
suspended lines หรือ similar lines 
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้ในการขนสง่
ผู้โดยสารจากบริเวณที่อยูอ่าศัย และ
railway sidings; แต่อาจจะยกเว้นในกรณี
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ที่เขตหวงห้ามนั้นมีสิ่งก่อสร้างป้องกันกัน้อยู่ 
หรือในกรณีที่เส้นทางนั้นถูกขยับเลื่อน
เพราะเหตุอุทกภัยต่างๆ  
Article 3a (5) นั้นยกเว้นจากขอ้(c), (f), (g) 
และ(h). ข้อบังคับNo. 10นั้นไม่รวมการ
สร้างรถไฟความเร็วสูง (Art. 23b). 

No.11 a) Marshaling yards ที่มีพื้นที่ 75 ha หรือ
มากกว่า; 
b) สถานีรถไฟสินค้า หรือสถานีรับสินค้า หรือ
กระจายสินค้า (Freight railway stations, 
freight terminals, หรือfreight distribution 
centers) ที่มีพื้นที่50 ha หรือมากกวา่; 

  c) Marshaling yards ที่มีพื้นที่ 30 ha 
หรือมากกว่า ในบริเวณเขตหวงห้าม
ประเภท Category A หรือC; 
d) สถานีรถไฟสินค้า หรือสถานีรับสินค้า 
หรือกระจายสินค้าที่มีพื้นที ่25 ha หรือ
มากกว่า ในบริเวณเขตหวงห้ามประเภท
Category A หรือ C. 

No.12 a) การพัฒนา new glacier skiing areas 
หรือการปรับเปลี่ยนเพือ่ขยายโครงสร้างที่มีอยู่
เดิม หากมีการใช้พื้นที่ส าหรับpistes หรือ
cableway linesที่ติดต้ังใหม่; 
b) การพัฒนา new skiing areas 1a) หรือ
การปรับเปลี่ยนเพื่อขยายโครงสร้างที่มีอยู่เดิม 
โดยการสร้างหรือติดต้ัง cableway ส าหรับ
ผู้โดยสาร หรือ ski-tows หรือ
establishment of pistes โดยพื้นที่ทีม่ีการ
เปลี่ยนภูมิประเทศ เนื่องจากnew pistes หรือ
cableway lines นั้นเป็นจ านวน20 ha หรือ
มากกว่า; 

  c) การพัฒนา new skiing areas16 หรือ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อขยายที่มีอยู่แล้ว
โดยการสร้าง cableway หรือการติดตัง้
การขนถ่ายผู้โดยสาร หรือ ski-tows หรือ
การตั้ง pistes ในเขตหวงหา้มประเภท
Category A และพื้นที่ใช้ในการสร้าง 
pistes หรือ cableway ใหม่นั้นมีพื้นที่10 
ha หรือมากกว่า โดยการบังคับใช้ Article 
3 (2) และArticle 3a (6) ต่อหัวข้อ No. 12 
นั้นขึ้นอยู่กบัการตรวจสอบโดยรัฐในแต่ละ
กรณีว่าจะมีผลทางลบที่เห็นได้ชัดต่อ
สิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับจากผลสะสม
หรือไม่ และการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมนั้นจ าเป็นหรือไม่ หรือหากค า
ร้องของโครงการนั้นใช้พื้นที่ส าหรับ new 
pistes หรือ cableway lines เป็นจ านวน 5 
ha หรือมากกว่า และโครงการนี้มีพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการที่ใช้พื้นที่ดังที่ได้กล่าวมา 

No.13 a) ท่อขนส่งน้ ามัน หรือสินค้าด้านปิโตรเคมี 
ปิโตรเลียม หรือสสารเคมี หรือแก๊ส ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 800 mm หรือ
มากกว่า และมีความยาว 40 กม. หรือ
มากกว่า 

  b) ท่อขนส่งน้ ามัน หรือสินค้าด้านปิโตรเคมี 
ปิโตรเลียม หรือสสารเคมี หรือแก๊ส ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 500 mm หรือ
มากกว่า และมีความยาว25 กม. หรือมากกว่า 
ในเขตหวงห้ามประเภทCategory A หรือ C 
โดยการค านวณนั้นใช้หลัก (Art. 3a (2) and 
(3)) ส าหรับการเปลี่ยนแปลงและการติดตั้ง
ตาม(a) และ(b) ตามความยาวของท่อ 

                                           

16 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #1a 
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No.14 a) การสร้างสนามบินใหม่ โดยไม่รวมถึง
สนามบินส าหรับ glider และ heliports ที่ใช้
งานหลักเพื่อการกู้ภยั ต ารวจ ความมั่นคงและ
การสังเกตการณ์ (rescue missions, 
missions of the police administration, 
the performance of tasks of national 
defense หรือ traffic monitoring using 
helicopters;)  
b) การกอ่สร้าง runways ใหม่ที่มีระยะทาง
2,100 เมตร หรือมากกวา่; 
c) การปรับเปลี่ยนหรือต่อเติมสนามบินโดย
การสร้าง runways ใหม่ หรือการต่อเติมของ
เก่า หากระยะทาง runway โดยรวมเพิม่ขึ้น
25 % หรือมากกว่าจากการต่อเติม; 
d) การปรับเปลี่ยนหรือต่อเติมสนามบิน โดย
คาดว่าจะมีส่งผลให้จ านวนเท่ียวบินเพิ่มขึ้น 
(motor aircrafts, power gliders in 
powered flight หรือhelicopters)เป็นจ านวน 
20,000 เที่ยว/ปีหรือมากกว่าในช่วงเวลาที่คาด
ไว้ในห้าปี a) การก่อสร้างสนามบินใหม่ โดย
ยกเว้นglider airfields และheliports ที่ใช้ใน
การกู้ภัย การต ารวจ    ความมั่นคง และการ
สังเกตการณ์เป็นหลักจราจรทางอากาศ (rescue 
missions, missions of the police 
administration, the performance of tasks 
of national defense หรือ traffic monitoring 
using helicopters); 

  e) การสร้างrunwaysใหม่ที่มีความยาว
1,050 เมตรหรือมากกว่า ในเขตหวงห้าม
ประเภท Category A, D หรือ E; 
f) การเปลี่ยนแปลงสนามบินโดยการสร้าง
runwaysใหม่ หรือการต่อเติมในเขตหวง
ห้ามประเภทCategory A, D หรือ E, และ
หากระยะทางของrunway นั้นเพิ่มขึ้น12.5 
% หรือมากกว่า โดยเป็นผลจากการสร้าง
runwaysใหม่หรือการต่อเติม; 
g) การเปลี่ยนแปลงสนามบินในเขตหวงห้าม
ประเภทCategory A, D หรือ E, โดยคาด
ว่าการเปลี่ยนแปลงจะท าจ านวนเท่ียวบนิ
(รวม motor aircrafts, power gliders in 
powered flight หรือ helicopters) 
เพิ่มขึ้นจากเดิมอกี12.5% หรือมากกว่า/ปี 
ภายในเวลาห้าปี โดยหลัก (b) และ (g) จะ
ไม่รวมถึงการสร้างหรือต่อเติม runways 
หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับการบินของ
สนามบินที่ใช้เพิ่มการทหาร ข้อก าหนด (c) 
และ (f) นั้นไม่รวมถึงโครงการที่ออกแบบ
เพื่อการเพิ่มความปลอดภยัทางอากาศ 

No.15 a) การก่อสร้างท่าเรือ ถ่านหิน หรือ
petroleum port ที่อนุญาตให้เป็นทางผ่าน
ส าหรับเรือ ที่มีน้ าหนกัมากกว่า1,350 ตัน; 
b) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่าเรือโดยเพิ่ม
พื้นที่หรือความลกึของของน้ า 25 % หรอื
มากกว่า; 
c) การกอ่สร้างทางน้ าหรือคลองที่อนุญาตให้
เรือขนาดใหญ่กวา่ 1,350 ตันผ่านได้; 

  d) การกอ่สร้างท่าเรือ ถ่านหิน หรอื 
petroleum ports ในเขตหวงห้ามประเภท
Category A หรือC; 
e) การปรับเปลี่ยนท่าเรือตา่งๆ ในเขตหวง
ห้ามประเภท Category A หรือ C โดยการ
ขยายพื้นที่ทางน้ าหรือการขุดให้ลกึโดยพื้นที่
น้ าเพิ่มขึ้น12.5 % หรือมากกวา่; 
f) การสร้างทางน้ าหรือคลองในเขตหวงห้าม
ประเภท Category A หรือ C. 

No.16 a) สายไฟ High-voltage ที่ม ีnominal 
voltage 220 kV หรือมากกวา่และมีความยาว
15 กม. หรือมากกว่า 

  b) สายไฟ High-voltage ที่ม ีnominal 
voltage 110 kV หรือมากกวา่และมีความ
ยาว 20 กม. หรือมากกวา่ในเขตหวงหา้ม
ประเภทCategory A หรือ B; หลักการ
ค านวณ (Art. 3a (2) and (3)) เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการติดตั้งตาม(a) และ (b) 
ควรจะใช้ระยะความยาวของสายไฟ 
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No.17   a) สวนสนุกต่างๆ สนามกีฬา หรอืสนาม
กอล์ฟที่มีพื้นที ่10 ha หรือมากกว่า หรอืมีที่
จอดยานพาหนะ1,500 คันหรือมากกว่า; 

b) สวนสนุกต่างๆ17 สนามกีฬา หรือสนาม
กอล์ฟที่มีพื้นที ่5 ha หรือมากกว่าหรือมี
พื้นที่จอดยานพาหนะ750 คันหรือมากกว่า 
ในเขตหวงห้ามประเภทCategory A หรอืD; 
c) โครงการที่ตามกฎหมายตรงกับ (a) และ
(b) รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เกี่ยวขอ้ง ที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนหรอืขยาย
เพื่อกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่เช่น 
Olympic Games หรือ world/European 
championships หรือ Formula 1 races 
ตามข้อตกลงกับองค์กรผู้จัดและหลังการ
พิจารณาแบบ case-by-case 
examination ตามข้อตกลง Article 3 
(4a); หากspecial requirements ของข้อ
(c)นั้นผ่าน, (a) และ (b) นั้นไม่จ าเป็นต้อง
บังคับใช้ Article 3a (5) นั้นจะต้องบังคับใช้
กับ (a) และ (b) แต่ขึ้นอยูก่ับวา่การ
เปลี่ยนแปลงความจุหรอืศักยภาพมากขึน้ไม่
เกิน 25% ภายในค่าทีก่ าหนดไว ้

No.18   a) Industrial หรือbusiness parks18 ที่มี
พื้นที่ 50 haหรือมากกวา่ 
b) โครงการพัฒนาด้าน Urban 
development 3a) โดยมีพื้นที่ (floor 
space) 100,000 m² หรือมากกวา่ 

c) Industrial หรือ business parks ที่มี
พื้นที่ 25 ha หรือมากกว่า ในเขตหวงหา้ม
ประเภท Category A หรือD. 

No.19   a) Shopping centres19 ที่มีพื้นที่ 10 ha 
หรือมากกว่า หรือมีทีจ่อดยานพาหนะ 
1,000 คันหรือมากกวา่  

b) Shopping centres ที่มีพื้นที่ 5 haหรือ
มากกว่า หรือมีที่จอดยานพาหนะ500 คัน
หรือมากกว่า ในเขตหวงหา้มประเภท
Category A หรือ D.  Article 3a (5) นั้น
จะต้องถูกบังคับใช้ทั้ง(a) และ(b) แต่ขึ้นอยู่
กับว่าการเปลี่ยนแปลงความจหุรือศักยภาพ
นั้นเพิ่มขึ้นไม่เกิน 25%จากค่าที่ก าหนดไว้ 

No.20   a) ที่พักนักท่องเที่ยว เช่นโรงแรม หรือ
หมู่บ้านนักทอ่งเที่ยว รวมถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวก ที่มีจ านวนเตียง500 เตียงหรือ
มากกว่า หรือมีพื้นที ่5 ha หรือมากกว่า 
และตั้งอยู่นอกเขตทีพ่ักอาศัย (outside 
continuous settlement areas) 

a) ที่พักนักท่องเที่ยว เช่นโรงแรม หรือ
หมู่บ้านนักทอ่งเที่ยว รวมถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวก ที่มีจ านวนเตียง 500 เตียงหรือ
มากกว่า หรือมีพื้นที ่5 ha หรือมากกว่า 
และอยู่นอกเขตที่พักอาศัย(outside 
continuous settlement areas) 

                                           

17 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #2  
18 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #3a 
19 See Environmental Impact Assessment Act 2000 4 
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No.21   a) ที่จอดรถสาธารณะ20ที่ตั้งอยู่ภายในหรอื
ภายนอกตึก ส าหรับยานพาหนะ1,500 คัน
หรือมากกว่า;4a) 

b) ที่จอดรถสาธารณะที่ตั้งอยูภ่ายในหรือ
ภายนอกตึกส าหรับยานพาหนะ 750 คัน
หรือมากกว่าในเขตหวงห้ามประเภท 
Category A, B หรือ D. 

No.22   a) Marinas และbuoy fields ที่มีความจุ
300 berths ส าหรับการสันทานการ; 

b) Marinas และรวมถึง buoy fields ที่มี
ความจุ 150 berths ส าหรับการสันทาน
การโดยตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามประเภท
Category A. 

No.23   a) ที่ตั้ง Camp sites โดยมีความจ ุ500 lots 
หรือมากกว่า นอกเขตที่ก าหนดให้เป็นทีพ่ัก
อาศัย 

b) ที่ตั้งCamp sites ที่มีความจ2ุ50 lots 
หรือมากกว่า นอกเขตที่ก าหนดให้เป็นทีพ่ัก
อาศัย และเขตหวงหา้มประเภท Category 
A 

No.24   a) race track หรือ test tracks ถาวร
ส าหรับยานพาหนะ โดยมีระยะทาง 2 กม. 
หรือมากกว่า; 

b) race track หรือtest tracks ถาวร
ส าหรับยานพาหนะในเขตหวงห้าม ประเภท 
Category A; 
c) การตั้งใหม่(re-establishment), ขยาย 
หรือปรับเปลี่ยน (expansion or 
adaptation) race tracks ตามข้อบังคับ 
(a) และ (b) ที่ตั้งอยู่มา20ปีหรือมากกวา่ 
รวมทั้ง test tracks ตามข้อบังคับ (a) และ 
(b) ส าหรับใช้ในการทดสอบความปลอดภัย 
และความสามารถในการขบัขี่ (drivability) 
โดยผู้ผลิตยานยนต์ที่ครอบคลุมถุง 
statutory mandatory safety checks 
(proper functioning of the steering 
system, brakes, etc.) โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการผลิต, โดยต้องผ่านการตรวจสอบ
แบบcase-by-case examination ตาม
ข้อบังคับ Article 3 (4a); โดยหากผา่นหาก
ข้อบังคับ (c), สามารถยกเว้น (a) และ 
(b)ได้ 

  อุตสาหกรรมเหมืองแร ่(Extractive industry)  
No.25 a) การสกัดแร่วัตถุดบิ(mineral raw 

material) แบบเหมืองเปิด (open-cast 
mining -loose material—excavation 
หรือ dredging, consolidated rock in 
open-pit mines hidden from view with 
slide, pipe conveyors หรือanother 
materials-handling system with 
equivalent environmental impact) หรือ

  c) การสกัดแรว่ัตถุดิบ(mineral raw 
material21) แบบเหมืองเปิด (open-cast 
mining -loose material—excavation 
หรือdredging, consolidated rock in 
open-pit mines hidden from view 
with slide, pipe conveyors หรือ
another materials-handling system 
with equivalent environmental 

                                           

20 See Environmental Impact Assessment Act 2000 4a 
21 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #5 
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peat extraction, โดยมีพื้นที่ของเหมือง 20 
ha หรือมากกว่า;  
b)การขยายการท าเหมืองการสกัดแร่วัตถุดิบ
แบบเหมืองเปิด (open 
cast mining - loose material— 
excavation หรือ dredging, consolidated 
rock in open-pit mines hidden from 
view with slide, pipe conveyors หรือ
another materials-handling system with 
equivalent environmental impact) หรือ
peat extraction, โดยพื้นที่ของเหมืองได้รับ
การรับรองในระยะเวลาสบิปีที่ผ่านมาก และ
การขยายมีพื้นที ่20 ha หรือมากกว่า และ
พื้นที่เพิ่มเติมมีทั้งหมด 5 ha หรือมากกว่า; 

impact) หรือpeat extractionในเขตหวง
ห้ามประเภทCategory A หรือ E หรือการ
dredging และpeat extraction ในเขต
หวงห้ามประเภท Category C ในกรณีที่
พื้นที่ของเหมืองเท่ากับ10 ha หรือมากกว่า; 
d) การขยายเหมอืงส าหรับแรว่ัตถุดิบแบบ
เหมืองเปิด 
(open-cast mining -loose material—
excavation หรือ dredging, 
consolidated rock in open-pit mines 
hidden from view with slide, pipe 
conveyors หรือanother materials-
handling system with equivalent 
environmental impact) หรือ peat 
extractionในเขตหวงห้ามประเภท
Category A หรือ E หรือการท าdredging 
และpeat extractionในเขตหวงห้าม
ประเภทCategory C โดยพื้นที่ของเหมือง
นั้นได้รับอนุญาตภายในสิบปีที่ผ่านมาและ
พื้นที่ที่ขอขยายม1ี0 ha หรือมากกวา่ และมี
พื้นที่เพิ่มเติม2,5 haหรือมากกวา่ โดย
ข้อบังคับที่No. 25 จะไม่ถูกบังคับใช้กับ
กิจการที่ครอบคลุมโดยข้อNo. 37 

No.26 a) การสกัดแร่วัตถุดบิ (mineral raw 
material) แบบเหมืองเปิด (open-cast 
mining- solid rock) ในพื้นที่ 10 ha หรือ
มากกว่า; 
b) การขยายพื้นที่ในการท าเหมืองสกัดแร่
วัตถุดิบแบบเหมอืงเปิด (open-cast mining- 
solid rock) หากพื้นที่ที่ครอบคลุมโดยเหมือง
ได้รับการอนุมัติในช่วงสิบปีที่ผ่านมาและการ
ขยายนั้นมีขนาด13 ha หรือมากกวา่ และมี
พื้นที่เพิ่มเติม3 ha หรือมากกวา่; 

    

No.27 a) เหมืองใต้ดินซ่ึงมีการติดตั้งหรือการ
ด าเนินการบนภาคพื้นดิน (over ground) โดย
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นทีโ่ดยรวมมี 10 
ha หรือมากกว่า; 

  b) เหมืองใต้ดินในเขตหวงห้ามประเภท
Category A มีการติดตั้งหรือการ
ด าเนินการบนภาคพื้นดิน(over ground)
และสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่โดยรวมมี
5 ha หรือมากกวา่; 

No.28     การสร้างหรือติดต้ังการขุดเจาะระดบัลึก
(deep-drilling) โดยมีความลึก1,000 เมตร
หรือมากกว่าตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามประเภท
Category A โดยจะยกเว้นการเจาะเพื่อ
ทดสอบ(trial and prospecting drillings) 
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เหมืองเกลือและกิจกรรมอื่นๆ ที่ครอบคลุม
ในหัวข้อNo. 29 และ 33. 

No.29 a)  การสกัด (Extraction) น้ ามันดิบหรอืก๊าซ
ธรรมชาติปริมาณ 500 ตัน/วัน/probe หรือ
มากกว่า (ส าหรับน้ ามันดบิ) หรือ 500,000 
m³/วัน/probe หรือมากกวา่ (ส าหรับกา๊ซ
ธรรมชาติ); 
b) การติดตั้งอุปกรณ์การสกัด hydrocarbon 
mining โดยมีศักยภาพในการผลิต 2,000 ตัน/
วัน หรือมากกว่า (ส าหรับน้ ามันดิบ) และ 
2,000,000 m³/วัน หรือมากกว่า (ส าหรับก๊าซ
ธรรมชาติ) 

  c) การสกัด (Extraction) น้ ามันดิบหรือ
ก๊าซธรรมชาติปริมาณ250 ตัน/วัน/probe 
หรือมากกว่า  ส าหรับน้ ามันดิบหรือ
250,000 m³/วัน/probe ส าหรับกา๊ซ
ธรรมชาติในเขตหวงห้ามประเภทCategory 
A; 
d) การติดตั้งอุปกรณ์การสกัด 
hydrocarbon mining โดยมีศักยภาพใน
การผลิต 750 ตัน/วัน หรือมากกวา่ส าหรับ
น้ ามันดิบ หรือ 1,000,000 m³/วัน หรอื
มากกว่าส าหรับก๊าซธรรมชาติในเขตหวง
ห้ามประเภทCategory A. (จ านวนและ
ปริมาณ ณ atmospheric pressure). 

  การจัดการน้ า (Water management)  
No.30 โรงงานไฟฟ้าพลังน้ า (Hydropower plants 

เช่น dams, barrages, run-offs with a 
bottleneck) โดยมีศักยภาพการผลิตไฟฟ้า15 
MW หรือมากกว่า และมกีารเช่ือมต่อ 
(chains22 of power plants) มากกว่า2 
MW. 

    

No.31   a) เขื่อนและการติดตั้งใดๆที่ออกแบบเพื่อ
การกักเกบ็ถาวร หรือเพือ่หน่วงเหนีย่ว หรือ
ยับยั้งการไหลของน้ าโดยปริมาณน้ าที่กกัเก็บ
อยู่ใหม่หรือเพิ่มเติมนั้นมีมากกว่า
10,000,000 m³; 

b)  เขื่อนและการติดตั้งใดๆที่ออกแบบเพื่อ
การกักเกบ็ถาวรหรือหนว่ง หรือยับยั้งการ
ไหลของน้ าในเขตหวงห้ามประเภท
Category A, โดยปริมาณน้ าทีก่ักเก็บอยู่
ใหม่หรือเพิ่มเติมนั้นมีมากกว่า2,000,000 
m³. 

No.32   a) การสูบน้ าใต้ดิน หรือโครงการ artificial 
groundwater recharge schemes ที่มีการ
สูบน้ าต่อปีเท่ากบั10,000,000 m³ หรือ
มากกว่า;  
b) การสูบน้ าใต้ดินประเภทอื่นๆ23 ที่ first 
aquifer ของน้ าใต้ดินที่เกิดขึ้นใหม่ในระยะ
ยาว (regenerated on a long term) 
มากกว่า 90%ต่อปี (โดยเฉลี่ย) จะมี
ผลกระทบจากการสูบน้ า; 
c) การสูบเติมน้ าใต้ดิน (groundwater 

  

                                           

22 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #7 
23 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #8 
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recharge schemes24) อื่นๆ ทีf่irst 
aquifer ของน้ าใต้ดินที่เกิดขึ้นใหม่ในระยะ
ยาวจะถกูใช้มากกว่า 90% ต่อป ี

No.33     การก่อสร้างหรือติดต้ังการเจาะน้ าแบบลึก
(deep-drilling) โดยมีความลึกมากกว่า 
1,000 เมตรหรือมากกว่า ในเขตหวงห้าม
ประเภทCategory A หรือ C โดยยกเวน้
การขุดเพื่อทดสอบเพือ่การเจาะใช้ใน
อนาคต(trial and prospecting drillings) 

No.34     ท่อส่งน้ าหรือท่อระบายน้ าระยะไกล (Long-
distance aqueducts) โดยมีระยะ100 
กม.หรือมากกวา่ ในเขตหวงหา้มประเภท
Category C. 

No.35   การติดตั้งการระบายน้ าที่ดินที่มีพื้นที ่         
300 ha หรือมากกว่า 

  

No.36   การติดตั้งระบบชลประทานที่รองรับพื้นที่
2,500 haต่อปี หรือมากกว่า 

  

No.37     การสกัดแร่ธาตุโดยการใชf้luvial dredging 
ในเขตหวงห้ามประเภทCategory A โดยที่
มีปริมาณแร่ที่สกัด 400,000 m³ หรือ
มากกว่า โดยปริมาณรวมต่อปีนั้นเท่ากบั 
100,000 m³/ปี โดยจะยกเว้น structural 
maintenance measures ส าหรับล า
แม่น้ า 

No.38 ลบทิ้ง     
No.39 a) กิจกรรมที่ท าเพื่อถ่ายเทน้ าจากแหล่งน้ า

ต่างๆ (river basins) โดยที่การถา่ยเทมี
จุดประสงค์เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ า และ
ปริมาณน้ าที่ถ่ายเทมีมากกว่า 100,000,000 
m³/ป;ี 
b) กิจกรรมอื่นที่ถา่ยเทน้ าระหวา่งแม่น้ า(river 
basins) ที่มี multi-annual average flow 
มากกว่า 2,000,000,000 m³ / ปีและปริมาณ
น้ าที่ถ่ายเทมีมากกว่า5% ของปริมาณน้ า
ทั้งหมด (ในต้นแม่น้ า) 

  c) กิจกรรมที่ท าเพือ่ถ่ายเทน้ าจากแหล่งน้ า
ต่างๆ (river basins) ในเขตหวงห้าม
ประเภท Category A โดยการถ่ายเทมี
จุดประสงค์เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ า
และปริมาณการถา่ยเทมีมากกว่า
25,000,000 m³/ปี. โดยกรณี No. 39 นี้ไม่
รวมถึงกิจกรรมที่ถ่ายเทน้ าเพื่อการใช้เปน็
น้ าดื่ม (drinking water supply) 

                                           

24 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #9 
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No.40   a) สถานีบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณความจุ
เทียบเท่ามากกวา่จ านวนประชากร 150,000 
คน25 

b) สถานีบ าบัดน้ าเสียที่ตั้งอยู่ในเขตหวง
ห้ามประเภทCategory A  และC โดยมี
ปริมาณความจุเทียบเท่ามากกวา่จ านวน
ประชากร100,000 คน โดยปริมาณน้ าเสียที่
ท าการบ าบัดแล้วมปีริมาณมากกวา่Q95% 
ของปริมาณน้ าทั้งหมด ณ จุดที่ปล่อยน้ าเสีย
ที่บ าบัดแล้วคืนสู่แม่น้ า 

No.41   การสร้างหรือการ เปลี่ยนทิศทางการไหล
ของน้ า (shifting) โดยแม่น้ าม ีmean flow 
rate (MQ) 1 m³/s หรือมากกว่าเป็น
ระยะทาง 3 กม. หรือมากกวา่ โดยยกเวน้
โครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบ
นิเวศของน้ า (renaturation) 

  

No.42   สิ่งก่อสร้างที่ป้องกันหรือควบคุมการไหลของ
น้ าโดยมีความยาวตามน้ ามากกวา่ 3 
กิโลเมตรและมี mean flow rate (MQ)        
สูงกว่า 5 m³/s; โดยยกเว้นโครงการที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาระบบนิเวศของน้ า
(renaturation) 

  

  การกสิกรรมและป่าไม ้(Agriculture and forestry)  
No.43   a) การติดตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่มีความจุ

มากกว่า 48,000 ที่ส าหรับไก่ไข่ ไก่เนื้อ        
ไก่อ่อน ( young hens) หรือไก่งวง 65,000
ที่ส าหรับไก่เนื้อ 2,500 ที่ส าหรับสุกร 700 ที่
ส าหรับแม่สุกร; 

b)  การติดตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์ในเขตหวงห้าม
ประเภทCategory C หรือ E ที่มีความจุ
มากกว่า 40,000 ที่ส าหรับไก่ไข่ ไก่เนื้อ  ไก่
อ่อน ( young hens) หรือไก่งวง 42,500ที่
ส าหรับไก่เนื้อ 1,400 ที่ส าหรับสุกร 450 ที่
ส าหรับแม่สุกรโดยมีข้อบังคับเพื่อเติมจาก (a) 
และ (b )ดังนี้ ในกรณีทีมีมากกว่าหนึ่งชนิด 
(percentages of the actual place 
numbers are added and when the sum 
total is 100% or more - ตีความหมายได้ไม่
ชัดเจน) an EIA หรือการประเมินแบบcase-
by-case examinationควรจะได้ใช้; stocks 
of up to 5% of the place numbers shall 
not be taken into account. 

No.44   a) การท าอุตสาหกรรมฟาร์มปลา 
(Intensive fish farming) โดยมีปริมาณการ
ผลิต 300 ตัน/ปีหรือมากกว่า; 26 

b)  การท าฟาร์มปลา(Intensive fish farming) 
โดยมีปริมาณการผลิต150 ตัน/ป ีหรอืมากกวา่ 
ในเขตหวงหา้มประเภทCategory A. 

                                           

25 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #10 
26 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #12 
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No.45   a) การเปลี่ยนพื้นที่รกรา้ง(uncultivated 
land)27 หรือ semi-natural areas เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในการเกษตรแบบอุตสาหกรรม
(intensive agricultural purposes) โดยมี
พื้นที่ 70 ha หรือมากกว่า; 28 

b) การเปลี่ยนพื้นที่รกร้างหรือ semi-natural 
areas เพื่อการเกษตรแบบอุตสาหกรรม 
(intensive agricultural purposes14)) โดยมี
พื้นที่ 35 ha หรือมากกว่า โดยตั้งอยู่ในเขต
หวงห้ามประเภทCategory A; หากจะยกเว้น
เมื่อ Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 
1951 (Framework Act on the 
Restructuring of Rural Land) นั้นจะถูก
บังคับใช้ กับกิจกรรมในหัวข้อที่No. 45. 

No.46   a) การถางป่า (Deforestation) ในพื้นที่ 20 
ha หรือมากกว่า; 
b) การขยายและการถางป่า โดยพื้นที่นัน้
ได้รับอนุญาตให้ ภายในระยะเวลาสิบปทีี่
ผ่านมา และการขยายนั้นมีพื้นที่ 20 ha หรือ
มากกว่า หรือพื้นที่ที่เพิ่มขั้นม ี5 ha หรือ
มากกว่า; 

c) การปลูกป่าขั้นต้น(Initial 
afforestation) โดยใช้พันธุ์ไม้ที่ไม่เหมาะสม
กับพื้นที่ โดยขนาดของพื้นที่นั้นเท่ากบั15 
ha หรือมากกว่า ตั้งอยู่ในเขตหวงห้าม
ประเภท Category A; 
d) การขยายพื้นที่ปลูกป่าโดยใช้พันธุ์ไม้ที่ไม่
เหมาะสบกับพื้นที่ และอยู่ในเขตหวงห้าม
ประเภทCategory A แต่ได้รับอนุญาตภายใน
ระยะเวลา10ปีก่อนนี้ พื้นที่ที่จะขยายมีขนาด
15 ha หรือมากกว่า และพื้นที่ที่จะเพิ่มขึ้นนั้น
มีขนาด 3.5 ha หรือมากกว่า 
e) การถางป่า (Deforestation) บนพื้นที่
10 haหรือมากกว่า และตั้งอยู่ในเขตหวง
ห้ามประเภทCategory A; 
f) การขยายพื้นที่การถางป่า ในเขตหวงห้าม
ประเภทCategory A โดยพื้นที่เดิมได้รับ
อนุญาตภายใน10ปีที่ผ่านมา29 และพื้นที่ที่จะ
ขยายนั้นมีขนาด 10 haหรือมากกว่า และ
พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีขนาด2.5 ha หรือมากกว่า; 
ยกเว้นแต่โครงการจะถูกควบคุมโดย
Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 
(Framework Act on the Restructuring of 
Rural Land) หรือGrundsatzgesetz über 
die Behandlung der Wald- und 
Weidenutzungsrechte 1951 (Framework 
Act on the Regulation of the Rights to 
Use Forests and Pastures). 

  การติดตั้งอื่นๆ (Other installations)  

                                           

27 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #13 
28 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #14 
29 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #15 
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No.47   a) การสร้างโรงงานเคมีแบบบูรณาการ
(integrated chemical plants) เช่นการ
ติดต้ังอุปกรณ์การผลิตสาร (substances) 
เพื่อการอุตสาหกรรม(industrial scale) โดย
มีขั้นตอนการแปลงสารเคมี(Chemical 
conversion processes30 และมีเครื่องจักร
หลายๆภาคส่วนเช่ือมต่อกัน31; 
b) การขยายโรงงานเคมีแบบบูรณการ โดย
การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในโรงงานที่มีอยู่
เดิม32 

  

No.48   การติดตั้งการผลติ basic organic chemicals 
โดยใช ้chemical conversion processes, 
โดยเฉพาะการผลิต1) simple hydrocarbons 
(linear หรือ cyclic, saturated หรือ 
unsaturated, aliphatic หรือaromatic), 2) 
oxygen-containing hydrocarbons, such as 
alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic 
acids, esters, acetates, ethers, peroxides, 
epoxy resins, 3) sulphurous hydrocarbons, 
4) nitrogenous hydrocarbons such as 
amines, amides, nitrous compounds, 5) 
nitro compounds หรือ nitrate compounds, 
nitriles, cyanates, isocyanates, 6) 
phosphorus-containing hydrocarbons, 7) 
halogenic hydrocarbons, 8) surface-active 
agents and surfactants, 9) organometallic 
compounds, basic organic chemicals with 
more than one heteroatom type  โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกวา่150,000 ตัน/ปี33. 

  

No.49   การติดตั้งการผลิต basic inorganic 
chemicals โดยใช้ chemical conversion 
processes โดยเฉพาะการผลิต 1) gases, 
such as ammonia, chlorine หรือ 
hydrogen chloride, fluorine หรือ 
hydrogen fluoride, carbon oxides, 
sulphur compounds, nitrogen oxides, 
hydrogen, sulphur dioxide, carbonyl 
chloride, 2) acids, such as chromic 

  

                                           

30 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #16 
31 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #17 
32 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #18 
33 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #19 
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acid, hydrofluoric acid, phosphoric 
acid, nitric acid, hydrochloric acid, 
sulphuric acid, oleum, sulphurous 
acid, 3) bases, such as ammonium 
hydroxide, 4)hydrogen peroxide, 5)by 
means of chlor-alkali electrolysis, 6) 
salts, such as ammonium chloride, 
potassium chlorate, potassium 
carbonate, sodium carbonate, 
perborate, silver nitrate, 7) non-
metals หรือ metal oxides,  โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า150,000 ตัน/ปี 

No.50   a) การติดตั้งเพื่อผลิต active ingredients 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ plant health 
หรือผลิตภัณฑ์ biocides ที่มีศักยภาพในการ
ผลิตมากกวา่ 5,000 ตัน/ปี; 
b) การติดตั้งการผลิต (milling) การผสม
(mechanically mixed) การบรรจุและการ
เติม (packaged หรือrefilled) ผลิตภัณฑ์
plant health  หรือ biocides หรือ active 
ingredients ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า10,000 ตัน/ปี 

  

No.51   การติดตั้งเพื่อใช้ chemical หรือ 
biological process ในการผลิต active 
ingredients ที่จะน ามาประกอบเป็น
ผลิตภัณฑ์pharmaceutical  โดยมีศักภาพ
ในการผลิตมากกว่า5,000 ตัน/ปี 

  

No.52   การติดตั้งเพื่อท าการผลิต fine organic 
chemicals โดยใช ้chemical conversion 
processes โดยเฉพาะการผลิต 1) 
aromatic compounds, 2) organic 
coloring agents, 3) fragrances, 4) 
additives for polymers and coating 
materials โดยมีศักยภาพในการผลิต
มากกว่า 50,000 ตัน/ปี ยกเว้นเสียว่า
กิจกรรมดังกล่าวจะครอบคลุมโดยขอ้บังคับที่
No. 57 

  

No.53   การติดตั้งเพื่อผลิต fine inorganic 
chemicals โดยใชc้hemical conversion 
processes โดยเฉพาะการผลิตcalcium 
carbide, silicon, silicon carbide หรือ
pigments, โดยมีศักยภาพในการผลิต
มากกว่า 50,000 ตัน/ปี ยกเว้นเสียว่า
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กิจกรรมดังกล่าวจะครอบคลุมโดยขอ้บังคับที่
No. 57 

No.54   การติดตั้งเพื่อการผลิต phosphorous-, 
nitrogen- หรือ potassium-based 
fertilisers (simple หรือcompound 
fertilisers) โดยมีศักยภาพการผลิตมากกว่า
150,000 ตัน/ปี 

  

No.55   การติดตั้งเพื่อการผลิต polymers (plastic 
materials, synthetic resins, synthetic 
fibres) หรือเพื่อการผลิตsynthetic 
rubbers หรือelastomers โดยมีศักยภาพ
ในการผลิตมากกว่า150,000 ตัน/ปี 

  

No.56   การติดตั้งโดยใช้ chemical conversion 
processes ในการผลิตbiofuels โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า100,000 ตัน/ปี 

  

No.57   a) การติดตั้งเพื่อการผลิต fine organic หรือ
inorganic chemicals ในmulti-purpose 
หรือ multi-products34  โดยมีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า15,000 ตัน/ปี; 
b) การติดตั้งเพื่อเป็นการผลิต active 
ingredients ส าหรับ pharmaceutical 
products, plant health product หรือ 
biocides in multipurpose or multi-
ผลิตภัณฑ์ installations20)  โดยมีศักยภาพ
ในการผลิตมากกว่า 5,000 ตัน/ปี. 

  

No.58   การติดตั้งเพื่อผลิต บ าบัด ผา่นกระบวนการ 
น ากลับมาใช้ใหม ่หรือการท าลายวัตถุระเบิด
(explosives) ระดับอุตสาหกรรม 
(industrial scale) 

  

No.59   a) การสร้างหรือติดตั้งใหม่อปุกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมที่เกีย่วกับArticle 1 (3) Verordnung 
biologische Arbeitsstoffe—VbA (Ordinance 
on Biological Agents at Work), BGBl. II 
No.237/1998) with biological working 
substances of risk class 3 or 4 (Article 40 
(4) no. 3 and 4 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz—ASchG 
(Health and Safety at 
Work Act, BGBl. No. 450/1994) โดยใช้ในการ

  

                                           

34 See Environmental Impact Assessment Act 2000 #20 
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ผลิตและมีปรมิาณการใช้งานมากกวา่10 ลิตร; 
b) การสร้างหรือติดต้ังใหม่ อุปกรณ์ที่ใช้
เกี่ยวกบัgenetically modified micro-
organisms of safety class 3หรือสูงกว่า 
(Article 5 no. 2 Gentechnikgesetz—
GTG (Genetic Engineering Act), BGBl 
No. 510/1994) ในlarge scale (Article 4 
no. 11 GTG, BGBl No. 510/1994) 

No.60   a) การติดตั้งเพื่อใช้ในการผลิต pulp หรือ
cellulose ยกเว้น ground wood pulp; 
b) การติดตั้งเพื่อใช้ในการผลิตground 
wood pulp  โดยมีศักยภาพในการผลิต
มากกว่า 100,000 ตัน/ป ี

  

No.61   a) การติดตั้งเพื่อใช้ในการผลิต paper, 
board หรือ cardboard โดยมีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า200 ตัน/วัน หรือ72,000 
ตัน/ปี; 
b) การติดตั้งอื่นๆที่ใช้ในการ processing 
pulp หรือ cellulose  โดยมีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า100,000 ตัน/ปี 

  

No.62   การติดตั้งเพื่อ pre-treatment 
(operations such as bleaching, 
washing, mercerisation) หรือการย้อมสี
ผ้า (dyeing of fibres) หรือ textiles โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า20,000 ตัน/ปี 

  

No.63   a) การติดตั้งการท าผิว,tanning of hides,
หรือskins with a treatment  โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า 20,000 ตัน/ปี 

b) การติดตั้งการท าผวิ tanning of hides, 
หรือ skins with a treatment  ในเขตหวง
ห้ามประเภท Category E โดยมีศักยภาพ
ในการtreatment มากกว่า10,000 ตัน/ปี 

No.64   a) การก่อสร้างระบบโรงงานแบบบูรณการ
ส าหรับinitial melting ของ cast-iron และ
steel; 
b) การติดตั้งส าหรับ roasting และ
sintering ของ metallic ores; 
c) การติดตั้งส าหรับinitial melting ของ
cast-iron และsteel โดยมีศักยภาพในการ
ผลิตมากกวา่ 500,000 ตัน/ปี; 
d) การติดตั้งส าหรับการprocessing ของ
ferrous metals (hot-rolling mills, 
smitheries with hammers)  โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า500,000 ตัน/ปี 

e) การติดตั้งส าหรับการinitial melting 
ของcast-iron และsteel โดยมีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า250,000 ตัน/ปี โดยตั้งอยู่
ในเขตหวงห้ามประเภทCategory D; 
f) การติดตั้งส าหรับการprocessing ของ
ferrous metals (hot-rolling mills, 
smitheries with hammers) โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า250,000 ตัน/
ปี ในเขตหวงห้าม ประเภทCategory D. 
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No.65   การติดตั้งเพื่อใช้ในการผลิต non-ferrous 
crude metals จาก ore, concentrates 
หรือ secondary raw materials โดย
metallurgical, chemical หรือการใช้
electrolytic processes 

  

No.66   a) Ferrous metal foundries โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า100,000 ตัน/ปี 
b) Non-ferrous metal foundries หรือ
การติดตั้งส าหรับ smelting รวมถึง
alloyage, nonferrous metals, และ
รวมถึง recovered products (refining) 
ต่างๆ โดยมีศักยภาพในการผลิตมากกวา่
50,000 ตัน/ปี 

c) Ferrous metal foundries ที่มี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า50,000 ตัน/ปี 
ในเขตหวงห้ามประเภทCategory D 
d) Non-ferrous metal foundries หรือ 
การติดตั้งsmelting, โดยรวมเอาalloyage, 
non-ferrous metals, และrecovered 
ผลิตภัณฑ์(refining), โดยมีศักยภาพในการ
ผลิตมากกวา่25,000 ตัน/ปี ในเขตหวงห้าม
ประเภท Category D 

No.67   การติดตั้งส าหรับ surface treatment ของ
เหล็กและพลาสตกิ (metals and plastic 
materials) โดยใช้กระบวนการ 
electrolytic หรือchemical process โดย
มีศักยภาพในการใช้ coating substances 
ในการ treatment ต่อปีมากกว่า30,000 ตัน 
ในกรณีที่ใช้ protective fused metal 
coats กับmetal surfaces - มีศักยภาพใน
การใช้coating substances มากกว่า
15,000 ตัน/ปี 

  

No.68   a) การติดตั้งเพื่อผลิตและประกอบยานยนต์
โดยมีศักยภาพในการผลิตมากกวา่200,000 
คัน/ปี; 
b) การติดตั้งเพื่อผลิตและประกอบ
เครื่องยนต ์(motor-vehicle engines) โดย
มีศักยภาพในการผลิตมากกว่า600,000 
เครื่องยนต์/ปี 

  

No.69   ท่าเรือ (Shipyards) ที่ slip facility มีขนาด
มากกว่า150 เมตร 

  

No.70   การติดตั้งเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซม
เครื่องบินที่มีแรง thrust มากกว่า100 kN. 
พื้นฐานการค านวณที่ใช้ (Article 3a 
(3))ส าหรับการปรับเปลี่ยน(modifications) 
จะต้องใช้พื้นที่ที่ใช้ในการประกอบ
(installation’s area) โดยต้องได้รับอนุญาต
จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง(administrative 
order). 

  

No.71   การติดตั้งเพื่อการสร้าง track-bound 
vehicles ที่มีศักยภาพในการผลิตมากกว่า
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200คัน/ปี ส าหรับการผลิตรถไฟ (railway 
operations) และ400 คัน/ปีในการผลิต
รถราง (tramway operations) 

No.72   การติดตั้ง test benches for engines, 
turbines หรือ reactors มากกว่า60 เครื่อง
โดยยกเว้น cold test benches. 

  

No.73   การติดตั้งส าหรับ explosive forming หรือ
lining ในกรณีที่ปริมาณexplosive เท่ากับ
10 กิโลกรัมหรือมากกว่าต่อคร้ัง 

  

No.74   a) การติดตั้งเพื่อใช้ในการผลิต cement 
clinker หรือ cement โดยมีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า300,000 ตัน/ปี; 

b) การติดตั้งเพื่อใช้ในการผลิต cement 
clinker หรือcement  โดยมีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า150,000 ตัน/ปี และตัง้อยู่
ในเขตหวงห้ามประเภทCategory D 

No.75   การติดตั้งเพื่อการสกัด processing และ
transformation สาร asbestos และ
ผลิตภัณฑ์ที่มี asbestos โดยมีศักยภาพใน
การผลิต (end-product) ต่อปี มากกวา่
10,000 ตันส าหรับ asbestos-cement 
products  มากกว่า10 ตันส าหรับ 
finished-product ของ friction material
และมี input มากกว่า200 ตันต่อปีส าหรับ
การใช้ asbestos อื่นๆ 

  

No.76   a) การติดตั้งเพื่อท าการผลิตแก้ว (glass) 
หรือใยแกว้ (glass fibre) โดยมีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า200,000 ตัน/ปี; 

b) การติดตั้งเพื่อการผลิตแกว้ (glass) หรือ
ใยแก้ว (glass fibre) โดยมีศักยภาพในการ
ผลิตมากกวา่100,000 ตัน/ปี ตั้งอยู่ในเขต
หวงห้ามประเภท Category D 

No.77   a) การติดตั้งเพื่อ smelting mineral 
substances โดยรวมถึงการผลิต mineral 
fibres โดยมีศักยภาพในการผลิตมากกว่า
200,000 ตัน/ปี; 

b) การติดตั้งเพื่อ smelting mineral 
substances โดยรวมถึงการผลิต mineral 
fibres โดยมีศักยภาพในการผลิตมากกว่า
100,000 ตัน/ปี และตั้งอยู่ในเขตหวงหา้ม
ประเภทCategory D 

No.78   a) การติดตั้งเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ceramic  โดยใชf้iring, โดยเฉพาะroofing 
tiles, bricks, refractory bricks, tiles, 
stoneware หรือporcelain, โดยมีศักยภาพ
ในการผลิตมากกว่า300,000 ตัน/ปี; 

b)การติดตั้งเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ceramic โดยใชf้iring โดยเฉพาะ roofing 
tiles, bricks, refractory bricks, tiles, 
stoneware หรือ porcelain,โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า 150,000 ตัน/
ปี และตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามประเภท
Category D 

No.79   a) การกลั่นน้ ามันดิบ(โดยไม่รวมถึงการติดตั้ง
เพื่อผลิตเพียงlubricants) โดยหลักการ
ค านวณ(Art. 3a (3)) ส าหรับการปรับเปลี่ยน 
(a) จะต้องขึ้นอยูก่ับศักยภาพในการ 
processing crude oil ในปริมาณเป็นตัน. 

b) การสร้างหรือติดต้ังขึ้นใหม่โรงกลั่น
น้ ามันดิบ(crude-oil refinery - โดยไมร่วม
การติดตั้งที่จะผลิตเพียงlubricants) ซ่ึง
ตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามประเภทCategory D 
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No.80   a) การติดตั้งเพื่อกักเก็บ petroleum, 
petrochemical หรือผลิตภัณฑ์เคมี ที่มี
ศักยภาพในการเก็บมากกวา่200,000 ตัน; 
b) การติดตั้งเพื่อการกกัเก็บก๊าซธรรมชาติ
(natural gas) หรือ combustible gases 
ในtanks โดยปริมาตรการเก็บทั้งหมดนัน้
มากกว่า200,000 m³ (ที่0 °C, 1.013 hPa); 
c) การเก็บแบบSurface storage ของsolid 
fossil fuels โดยมีศักยภาพในการเก็บ
มากกว่า 500,000 ตัน; 

d) การติดตั้งเพื่อเก็บ petroleum, 
petrochemical หรือchemical 
products โดยมีปริมาตรการเก็บมากกว่า
100,000 ตันและตั้งอยู่ในเขตหวงห้าม
ประเภทCategory C. 

No.81   a) การติดตั้งส าหรับbriquetting ของถา่น
หินและลิตไนท์โดยมีปริมาณมากกว่า
250,000 ตัน/ปี; 
b) การติดตั้งส าหรับgasification และ
liquefaction ปริมาณ500 ตัน/วันหรือมากกว่า 
ส าหรับถ่านหินหรือbituminous shale; 
c) การติดตั้งเพื่อ dry distillation ของถ่าน
หินปริมาณ500 ตันหรือมากกวา่/วัน 

  

No.82   การติดตั้งเพื่อการทิ้งหรือ recycling ซาก
สัตว์และของเสียจากสัตวโ์ดยมีศักยภาพใน
การบ าบัด10 ตัน/วันหรือมากกว่า 

  

No.83   a) การติดตั้งเพื่อผลิตไขมันหรือน้ ามันจาก
วัตถุดิบของสัตว์ โดยมีศักยภาพในการผลิต
มากกว่า75,000 ตัน/ปี; 
b)การติดตั้งเพื่อการผลิตไขมันหรือน้ ามนั
จากวัตถุดิบพืช โดยมีศักยภาพในการผลิต
มากกว่า 150,000 ตัน/ป;ี 
c) การติดตั้งเพื่อการผลิตเนื้อปลาหรือหรือ
น้ ามันจากปลา โดยมีศักยภาพในการผลิต
มากกว่า10,000 ตัน/ปี. 

  

No.84   การติดตั้งส าหรับการผลิตอาหารแห้งหรืออาหาร
ที่เก็บรักษาไว ้รวมทั้งอาหารสัตว์และอาหารแช่
แข็งต่างๆจากวัตถุดบิจากพชืและสัตว ์โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกวา่100,000 ตัน/ปี 

  

No.85   การติดตั้งส าหรับการtreatment หรือ/และ
การ processing น้ านมโดยมีศักยภาพในการ
ผลิตมากกว่า2.5 million hectoliter /ปี 

  

No.86   a) โรงหมักเบียร์(Breweries) ที่มีศักยภาพใน
การผลิตมากกว่า 100,000 ตัน/ปี; 
b) โรงหมักวิสกี้(Malt houses) ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตมากกว่า 100,000 ตัน/ปี 
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No.87   a) การติดตั้งเพื่อท าการผลิตลูกอมและขนม
หวาน(confectionery) รวมถึงน้ าหวาน
(syrup)  โดยมีศักยภาพในการผลิตมากกว่า
100,000 ตัน/ปี; 
b) โรงงานผลิตแป้งอุตสาหกรรมรม
(Industrial starch manufacturing) โดยมี
ศักยภาพในการผลิตมากกว่า150,000 ตัน/
ปี. c) การติดตั้งการผลิตน้ าตาลที่มีศักยภาพ
การผลิตมากกว่า200,000 ตัน/ปี. 

  

No.88   การติดตั้งโรงฆ่าสัตว์และการ processing 
เนื้อสัตว์โดย มกีารผลิตซาก (Carcass) 
มากกว่า40,000 ตัน/ปี. 

  

 

ประเภทของเขตหวงห้าม Category of protected areas: 

A เขตหวงห้ามพิเศษ (Special protection 
area) โดยมีความส าคญัด้านนก  สัตว์ และ
พืช เป็นพ้ืนท่ีที่มีความส าคัญต่อชุมชน        
การรักษาและอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาต ิ

Pursuant to Council Directive 79/409/EEC on the conservation of 
wild birds (Birds Directive), OJ No. L 103/1, as last amended by 
Council Directive 94/24/EC of 8 June 1994, OJ No. L 164/9, as 
well as pursuant to Council Directive 92/43/EEC on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora 
(Habitat Directive), OJ No. L 206/7; protection areas included in 
the list of sites of Community importance pursuant to Article 4 
(2) of this Directive; forest reservations pursuant to Article 27 
Forstgesetz); Specific areas designated national parks1) under 
Land law, precisely delineated areas designated for nature 
conservation purposes by administrative act, similar small-scale 
protection areas designated by ordinance or designated unique 
natural phenomena. 

B เขตอัลไพน์ (Alpine zone) The lower boundary of the alpine zone is the line of closed tree 
cover, i.e. the beginning of the area with isolated, stunted trees 
and low shrubs (see Article 2 Forstgesetz 1975). 

C  เขตคุ้มครองน้ าและเขตอนุรักษ ์(Water 
protection and conservation area) 

Water protection and conservation areas according to Articles 34, 
35 and 37 WRG 1959. 

D บริเวณมลพิษทางอากาศ (Area subject to 
air pollution) 

Areas defined according to Article 3 (8). 
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E บริเวณที่อยู่อาศยั (Settlement area) โดย
วัดระยะรัศมี 300 เมตรจากโครงการโดย
บริเวณที่ว่ามีผู้อยู่อาศยัหรือใช้งานเพื่อการอยู่
อาศัยหรือเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศยั ท้ังเป็น
การชั่วคราวและถาวร 

In or near settlement areas. The vicinity of a settlement area 
shall mean a zone within a radius of 300 m around the project 
site where land is defined or designated as follows: 1. 
Construction land where residential buildings may be constructed 
(excluding areas used exclusively for business, commercial or 
industrial purposes, single farm or other buildings), 2. Land for 
child-care facilities, playgrounds, schools or similar facilities, 
hospitals, medical institutions, residential homes for the elderly, 
cemeteries, churches and equivalent premises of recognised 
religious communities, parks, camp sites and outdoor swimming 
pools, gardens and allotments. 

 


