คำชี้แจงกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำร
โครงกำรโรงงำนหลอมตะกั่วจำกแบตเตอรี่ที่ผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว
ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ตั้งอยู่นิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ตามความในมาตรา 67 วรรคสอง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 การด าเนิน
โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ จะกระท ามิ ไ ด้ เว้ น แต่ จ ะได้ ศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ
ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขอทั่วไป (แบบ กนอ.01/3) ตามพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด โครงการโรงงาน
หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 7 ตาบลหัวสาโรง
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิต้ี โดยโครงการโรงงาน
หลอมตะกั่ ว ดั ง กล่ า ว เข้ า ข่ า ยเป็ น โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ นแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตาม “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่ อ าจก่อ ให้เ กิด
ผลกระทบต่อ ชุม ชนอย่า งรุน แรง ทั้ ง ด้า นคุณ ภาพสิ ่ง แวดล้อ ม ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสุข ภาพ ที่ ส่ ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ประกาศ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553” เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว ที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ 10 ตัน/วัน ขึ้นไป
หรือกาลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 10 ตัน/วัน ขึ้นไป
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานอนุญาต จึงสรุปการดาเนินการซึ่งเป็นไป
ตาม มาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตามลาดับ ดังนี้
1. ข้อมูลของบริษัท
1.1 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการผลิตตะกั่วผสม
และตะกั่วบริสุทธิ์ ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
/1.2 ต่อมา...

-21.2 ต่อมา บริษัทฯ ยื่นคาขอทั่วไป (กนอ.01/3) เนื่องจากได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เพื่อประกอบกิจการ
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มีกาลังการผลิตเกิน 10 ตัน/วัน
1.3 โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโครงการ
หรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตาม“ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิ บัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว ที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ 10 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือกาลังการผลิตรวมกันตั้ งแต่
10 ตัน/วัน ขึ้นไป
2. กำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550
2.1 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เ กิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง (รำยงำน EHIA)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานหลอม
ตะกั่ ว จากแบตเตอรี่ ที่ ผ่ า นการใช้ ง านแล้ ว ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู้ ช านาญการแล้ ว
ตามหนังสือ ที่ ทส 1010.3/8407 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
2.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานอนุญาต ได้ดาเนินการจัดรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552
3. กำรพิจำรณำอนุญำตของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคเพื่อประมวลผลกระทบ
โครงการ โดยมีอานาจหน้าที่รวบรวมประมวลความเห็นของทุกฝ่าย รวมถึงดาเนินการแสวงหาหรือรับฟังข้อมูล
ข้ อ เท็ จ จริ ง ความเห็ น ค าแนะน าและข้ อ โต้ แ ย้ ง จากฝ่ า ยต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ โครงการหรื อ กิ จ กรรมในนิ ค ม
อุตสาหกรรม และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเทคนิคฯ
มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
/3.1 คณะกรรมการเทคนิคฯ...

-33.1 คณะกรรมการเทคนิคฯ พิจารณาแล้วว่าการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ได้ดาเนินการ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 ซึ่งสอดคล้องตามมาตรา 67 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
3.2 คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้นาประเด็นข้อห่วงกังวล ตามข้อ 1.10, 1.18, 2.2, 2.4, 2.12, 2.13,
5.1, 5.4, 5.7, และ 6.8 มาพิจารณา โดยให้ความสาคัญกับประเด็นและข้อห่วงกังวลดังกล่าว
3.3 คณะกรรมการเทคนิคฯ พิจารณาประเด็นตามข้อ 1.10, 1.18, 2.2, 2.4, 2.12, 2.13, 5.1, 5.4,
5.7, และ 6.8 ประกอบกับคาชี้แจงเพิ่มเติมของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด มีความเห็นว่าสมควร
อนุญาตโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทั้งนี้ ประเด็นใดที่เป็นข้อห่วงกังวล
หรือเป็นข้อแนะนาเพิ่มเติม คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้นามากาหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุ ญาต
จากที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดไว้
เงื่อนไขเพิ่มเติมทีบ่ ริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
1. ให้โครงการจัดทาหนังสือเพื่อให้ การนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (EIA monitoring committee) ของโครงการ เพื่อให้ บทบาท หน้าที่
และคณะกรรมการของโครงการและการนิคมอุตสาหกรรมสอดคล้องกัน
2. ให้โครงการระบุมาตรการป้องกันตะกั่วที่อาจติดเครื่องแต่งกายออกนอกบริเวณโรงงานให้ชัดเจน
3. เพิ่มเติมการสื่อสารแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษตะกั่วจากการทางานให้ แก่
พนักงานทราบ เพื่อลดความกังวลในเรื่องของโรคพิษตะกั่วจากการทางาน ติดตามสุขภาพของ
พนักงานที่พ้นสภาพจากการทางานไปแล้วตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 7 ของกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐานฯการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563
4. ให้โครงการจัดตั้งกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยร่วมกับชุมชนรอบโครงการ โดยมี
รูปแบบและวงเงินที่เหมาะสม
5. ให้โครงการสื่อสารข้อมูลการดาเนินงานให้ชุมชนทราบอย่างทั่วถึง
6. ให้การรักษาพยาบาล ให้ครอบคลุมพนักงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการดาเนินงาน
ของโครงการทุกกรณี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับเงื่อนไขที่ได้กาหนดเพิ่มเติมจากเดิมที่กาหนดไว้ในรายงาน
EHIA อาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด ประกอบกิจการโครงการโรงงาน
/หลอมตะกั่ว...

-4หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทั้งนี้ บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และเงื่อนไขประกอบการอนุญาต
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอานาจเพิกถอน
การอนุญาตได้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
นายวีริศ อัมระปาล
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

