
 
 
 

 
คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ 

โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) 
ของบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคำขอทั่วไป (แบบ กนอ.01/3) ของบริษัท โดวะ 
เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตามโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี    
(ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่    
ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เนื่องจากโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และ
ลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) เข้าข่ายประเภทอุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและอะลูมิเนียม) ซึ่ง มี
กำลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทั ้งทางด้านคุณภาพสิ ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตาม “ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่ อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้อง
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561” นั้น  

สืบเนื ่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 บัญญัติว่า         
“การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน            
ที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานอนุญาต ได้พิจารณาข้อมูล ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นต่างๆ ทั้งจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของบริษัท โดวะ เมทัลส์ 
แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ข้อคิดเห็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
และคำชี้แจงเพิ่มเติมของบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสรุปลำดับการพิจารณา
โครงการดังนี้ 
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1. ข้อมูลของบริษัท 

1.1 บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้ที ่ดินและประกอบ
กิจการ ผลิตแท่งสังกะสีบริสุทธิ์หรือแท่งสังกะสีผสม ลวดสังกะสีบริสุทธิ์หรือลวดสังกะสีผสม และเศษสังกะสี 
(หมายเหตุ มีกระบวนการหลอมสังกะสี (Zinc) กำลังการผลิต 69 ตัน/วัน) ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ที่ดินแปลงที่ A-178 เนื้อท่ีประมาณ 9 ไร่ 0 งาน 28.24 ตารางวา  

1.2 ต่อมา บริษัทฯ ยื่นคำขอทั่วไป (กนอ.01/3) เพื่อประกอบกิจการโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง 
สังกะสีผสม และลวดสังกะสี เนื่องจากโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี เข้าข่ายตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่าง
รุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยเข้าข่ายเป็นอุตสาหกรรม
หลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและอะลูมิเนียม) ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป 

2. การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58  

2.1 รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที ่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (รายงาน EHIA) 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โ ครงการ
โรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั ้งที ่ 2) ได้ผ่านความเห็นชอบ จาก 
คณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้ว ตามหนังสือ ที่ ทส 1010.3/18006 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565   

2.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานผู้อนุมัติอนุญาต ได้มีคำสั่ง  กนอ. ที่ 

424/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี    
ส่วนได้เสียสำหรับโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท 
โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ เป็นไปตามข้ันตอนที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนดและได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 15 ตุลาคม 
2565 ซึ่งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รวบรวมสรุปข้อคิดเห็น จัดส่งให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตามหนังสือ ที่ กสพ. 0882/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 
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3. การพิจารณาโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2)  ของ
บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งที่ 448/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคเพ่ือ
ประมวลผลกระทบกรณีโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานและโรงงานอุตสาหกรรม       
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 มีอำนาจหน้าที่รวบรวมและประมวลความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขออนุญาตจัดตั้งหรือขอขยายหรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ  
โครงการหรือกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงดำเนินการแสวงหาหรือรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น 
คำแนะนำและข้อโต้แย้งจากฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเสนอความเห็น
เพื ่อประกอบการพิจารณาสำหรับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที ่ขออนุญาตจัดตั ้งหรือขอขยายหรือ              
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในแต่ละประเด็น 

คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้ดำเนินการพิจารณาโครงการของบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้นำประเด็นข้อห่วงกังวล ตามข้อ 2.1 และ 2.2 มาพิจารณา โดยให้
ความสำคัญกับประเด็นและข้อห่วงกังวลดังกล่าว 

3.2 คณะกรรมการเทคนิคฯ พิจารณาประเด็นตามข้อ 2.1 และ 2.2 ประกอบกับคำชี้แจงเพิ่มเติมของ
บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีความเห็นว่าสมควรอนุญาตโครงการโรงงานผลิตสังกะสี
แท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) 
จำกัด ทั้งนี้ ประเด็นใดที่เป็นข้อวิตกกังวล หรือเป็นข้อแนะนำเพิ่มเติม คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้นำมากำหนด  
เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตจากที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนดไว้   

เงื่อนไขเพ่ิมเติมที่บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ 

1. ให้โครงการฯ ส่งรายงานกำลังการผลิตสูงสุดของเตาหลอม (หน่วย ตัน ต่อ วัน) ให้สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองทราบทุกเดือน 

2. ให้โครงการฯ ตรวจติดตามค่าอัตราการระบาย NOx เป็นประจำทุกเดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
1 ปี หากพบว่าค่าอัตราการระบายมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทเสนอ กนอ. เพื่อทบทวน
เงื่อนในการอนุญาตนี้ต่อไป  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับเงื่อนไขท่ีได้กำหนดเพ่ิมเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ในรายงาน EHIA 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 เห็นชอบ
ให้บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่งสังกะสีผสม 
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และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย)  จำกัด จะต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตได ้
 

   ประกาศ ณ วันที่           มกราคม  2566 

   (นายพรเทพ ภูริพัฒน์) 
  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ทำการแทน 
  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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