
 
 
 

คำช้ีแจงการอนุญาตการประกอบกิจการ 
โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด  

ตั้งอยู%นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

ตามท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ได�รับคำขอท่ัวไป (แบบ กนอ.01/3) ของบริษัท ไทยหัวเวย 
แบตเตอรี่ จำกัด โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ซ่ึงมีสถานประกอบการต้ังอยู�ในเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เนื่องจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ โดยมีกระบวนการหลอมตะก่ัว มีกำลังการ
ผลิต 34.117 ตัน/วัน จึงเข�าข�ายโครงการหรือกิจการท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง ท้ังทางด�าน
สิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ี
กำหนดให� “อุตสาหกรรมหลอมตะก่ัว ท่ีมีกำลังการผลิต (output) ต้ังแต� 10 ตันต�อวันข้ึนไป หรือท่ีมีกำลังการผลิต
รวมกันต้ังแต� 10 ตันต�อวันข้ึนไป” เข�าข�ายเป@นโครงการหรือกิจการท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง 
ท้ังทางด�านคุณภาพสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตาม “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล�อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย�างรุนแรง ซ่ึงต�องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม และหลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561” นั้น  

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 บัญญัติว�า “การดำเนินการ
ใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให�ผู�ใดดำเนินการ ถ�าการนั้นอาจมีผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล�อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส�วนได�เสียสำคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล�อม
อย�างรุนแรง รัฐต�องดำเนินการให�มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล�อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให�มีการรับฟMงความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข�องก�อน 
เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ในฐานะหน�วยงานอนุญาต ได�พิจารณาข�อมูล ข�อเสนอแนะ/
ข�อคิดเห็น ต�างๆ ท้ังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมสำหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก�อให�เกิด
ผลกระทบอย�างรุนแรง ท้ังทางด�านคุณภาพสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของบริษัท ไทยหัวเวย 
แบตเตอรี่ จำกัด ข�อคิดเห็นคณะกรรมการรับฟMงความคิดเห็นจากประชาชนและผู�มีส�วนได�เสีย และคำชี้แจง
เพ่ิมเติมของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ซ่ึงสรุปลำดับการพิจารณาโครงการดังนี้ 
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1. ข,อมูลของบริษัท 

 1.1 บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีกระบวนการ
หลอมตะก่ัว กำลังการผลิต 9.84 ตัน/วัน, ผลิตกระแสไฟฟSาจากพลังงานแสงอาทิตยC กำลังการผลิต 1,937 kW 
เพ่ือใช�ในโรงงาน ในเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ท่ีดินแปลงท่ี D.9, D.10, 
D.11 เนื้อท่ีประมาณ 28 ไร� 1 งาน 38.00 ตารางวา  

1.2 ต�อมา บริษัทฯ ยื่นคำขอท่ัวไป (กนอ.01/3) เพ่ือประกอบกิจการโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ โดยมี
กระบวนการหลอมตะก่ัว มีกำลังการผลิต 34.117 ตัน/วัน เข�าข�ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล�อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย�างรุนแรง ซ่ึงต�องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม และหลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  

2. การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58  

2.1 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล,อม สำหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก%อให,เกิดผลกระทบ
ต%อชุมชนอย%างรุนแรง (รายงาน EHIA) 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อ
ชุมชนอย�างรุนแรง ทั้งทางด�านคุณภาพสิ ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานผลิต
แบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ได�ผ�านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู�ชำนาญการแล�ว ตาม
หนังสือ ท่ี ทส 1010.3/129.1 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2565   

2.2 การรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนและผู,มีส%วนได,เสีย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ในฐานะหน�วยงานผู�อนุมัติอนุญาต ได�มีคำสั่ง กนอ. ท่ี 379/2565 ลงวันท่ี 
20 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการรับฟMงความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส�วนได�เสียสำหรับ
โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ซ่ึงประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิในหลายๆ 
ด�าน ท้ังนี้  การดำเนินงานของคณะกรรมการรับฟMงความคิดเห็นฯ เป@นไปตามขั้นตอนที่ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมกำหนดและ ได�จัดเวทีรับฟMงความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�เสียและประชาชน
และชุมชนที่เกี่ยวข�อง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ต�อเนื่องจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการรับฟMง
ความคิดเห็นฯ ได�รวบรวมสรุปข�อคิดเห็น จัดส�งให�แก�การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ตามหนังสือ          
ท่ี กสพ. 0942/2565 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
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3. การพิจารณาโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ตามหลักเกณฑCการอนุญาต
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห%งประเทศไทย 

การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ได�มีคำสั่งท่ี 448/2564 เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการเทคนิคเพ่ือ
ประมวลผลกระทบกรณีโครงการจัดต้ังหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม กรณีโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 
2565 มีอำนาจหน�าท่ีรวบรวมและประมวลความเห็นของคณะกรรมการผู�ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหCผลกระทบสิ่งแวดล�อม รายงานการรับฟMงความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส�วนได�เสียท่ีเก่ียวกับการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีขออนุญาตจัดต้ังหรือขอขยายหรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงดำเนินการแสวงหาหรือรับฟMงข�อมูล ข�อเท็จจริง ความเห็น คำแนะนำและข�อ
โต�แย�งจากฝZายต�างๆ เก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาสำหรับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีขออนุญาตจัดต้ังหรือขอขยายหรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม พร�อมท้ังชี้แจงเหตุผลในแต�ละประเด็น ท่ีได�รับรายงานการรับฟMง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส�วนได�เสียจากคณะกรรมการรับฟMงความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส�วนได�
เสีย หรือความเห็นของชุมชนท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังหน�วยงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด 

คณะกรรมการเทคนิคฯ ได�ดำเนินการพิจารณาโครงการของบริษัท ไทยหัว เวย แบตเตอรี่
จำกัด ตามหลักเกณฑCการอนุญาตของการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ดังนี้  

    3.1 คณะกรรมการเทคนิคฯ ได�นำประเด็นข�อห�วงกังวล ตามข�อ 2.1 และ 2.2 มาพิจารณา โดยให�
ความสำคัญกับประเด็นและข�อห�วงกังวลดังกล�าว 

 3.2 คณะกรรมการเทคนิคฯ พิจารณาประเด็นตามข�อ 2.1 และ 2.2 ประกอบกับคำชี้แจงเพ่ิมเติมของ
บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด มีความเห็นว�าสมควรอนุญาตโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ท้ังนี้ ประเด็นใดท่ี
เป@นข�อวิตกกังวล หรือเป@นข�อแนะนำเพ่ิมเติม คณะกรรมการเทคนิคฯ ได�นำมากำหนดเป@นเง่ือนไขเพ่ิมเติม
ประกอบการอนุญาตจากท่ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กำหนดไว�   

เง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ต�องปฏิบัติตาม ดังนี้ 

1. เพ่ิมการตรวจวัดตะก่ัว 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ บริเวณพ้ืนท่ีโรงงานท่ีพบค�าความเข�มข�นมลพิษสูงสุด
จากการประเมินผลการแพร�กระจายมลพิษอากาศด�วยแบบจำลอง ARMOD จำนวน 2 จุด โดยมี
ความถ่ีป`ละ 2 ครั้ง ในช�วงเวลาเดียวกับการตรวจคุณภาพอากาศจากแหล�งกำเนิด 

2. เพ่ิมการตรวจวัดสารตะก่ัวในปลาและผักเศรษฐกิจ รวมท้ังดินตะกอนในห�วยมะนาว จำนวน 2 จุด 
กำหนดจุดเป@นบริเวณก�อนผ�านโครงการและหลังผ�านโครงการ โดยตรวจก�อนเริ่มประกอบกิจการ      
1 ครั้ง หลังจากนั้นตรวจในช�วงเวลาเดียวกับการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน เป@นระยะเวลาติดต�อ 3 ป̀ 
หากไม�พบค�าเกินมาตรฐาน ตามท่ีกฎหมายกำหนด ให�บริษัทฯ เสนอ กนอ. เพ่ือทบทวนเง่ือนไขการ
อนุญาตนี้ต�อไป 
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จากเหตุผลดังกล�าวข�างต�น ประกอบกับเง่ือนไขท่ีได�กำหนดเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีกำหนดไว�ในรายงาน EHIA 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 แห�งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ.2522   
จึงเห็นชอบให�บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ประกอบกิจการโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ท้ังนี้ บริษัท ไทย
หัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด จะต�องปฏิบัติตามข�อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ว�าด�วย 
หลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และ
เง่ือนไขประกอบการอนุญาตดังกล�าวอย�างเคร�งครัด หากฝZาฝeนหรือไม�ปฏิบัติตาม การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศ
ไทยมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตได� 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี    มกราคม 2566 

      (นายวีริศ อัมระปาล)                         
                                                             ผู�ว�าการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
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