
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 1)
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

วันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.30 น. 
ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอบ้านโพธิ์ ต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บรษิัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา 24140
คุณธนทิรา นันทคุปต์ธ ารง  โทรศัพท์ 0-3857-7068 ต่อ 131

บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บรษิัทที่ปรกึษา)
เลขที่ 1/6 ซอยรามค าแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (นักวิชาการด้านสังคม) โทรศัพท์: 0-2373-7799 , 09-9429-5921 
โทรสาร: 0-2373-7979 E-mail: bunbucha.c@tet1995.com / ehia-lhct@tet1995.com

สอบถามและลงทะเบียนลว่งหน้าได้ท่ี



ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 1)
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.30 น. 

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบ้านโพธิ์ ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จะด ำเนินกำรตำมตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก ำหนดประเภท ขนำด และวิธีกำรปฏิบัติส ำหรับโครงกำร
หรอืกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติ
และสุขภำพ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่ม 127 ตอนพิเศษ 104 ง 
วันที่ 31 สิงหำคม 2553 โดยศึกษำสภำพแวดล้อม ทรัพยำกรบริเวณพื้นที่โครงกำรทั้งทำงทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม
กำยภำพ ชีวภำพ ระบบนิเวศ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่ำคุณภำพชีวิต คำดกำรณ์ผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำรทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร ตลอดจนมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่ำว พร้อมเสนอกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมของโครงกำร และเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนต่อขอบเจตกำรศึกษำและร่ำงรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพดังกล่ำว

• กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพเป็นกระบวนกำรเรียนรู้
ร่วมกันในสังคมที่พัฒนำขึ้นมำ เพื่อให้ทุกฝ่ำยได้ร่วมกัน
พิจำรณำถึงผลกระทบทำงสุขภำพ โดยมีกำรประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่หลำกหลำยในกำรระบุคำดกำรณ์ และพิจำรณำถึง
ผลกระทบทำงสุขภำพที่อำจเกิดขึ้นได้ครอบคลุมทุกมิติและทุก
ระดับ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อ
สุขภำพของประชำชนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
• ใช้แนวทำงและหลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบฯที่ประกำศโดย
หนว่ยงำนต่ำงๆได้แก่ คณะกรรมกำรสถขภำพแห่งชำติ (คสช.) 
และส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.).

บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
คุณธนทริา นันทคุปต์ธ ารง  โทรศัพท์ 0-3857-7068

บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บรษิัทท่ีปรึกษา)
เลขท่ี 1/6 ซอยรามค าแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท:์ 0-2373-7799 , 09-9429-5921 
คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (นักวิชาการด้านสังคม)
E-mail: bunbucha.c@tet1995.com / ehia-lhct@tet1995.com

เศรษฐกิจ
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วิถชีีวติ
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การใช้ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

บริการด้านสังคม
และสุขภาพ

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ความเป็นมาและความจ าเป็น : บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เดิม
ชื่อ บริษัท ลุวำตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตท่อ
ทองแดงคุณภำพสูง ส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องปรับอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น 
เครื่องถ่ำยเทควำมร้อน ส ำหรับตลำดภำยในประเทศ และกำรส่งออกยังตลำดต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะตลำดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงกำรจ ำเป็นต้องมีกำรติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เสริมส ำหรับกำรผลิตเพิ่มเติม เพื่อรองรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตดังกล่ำว โดย
ขยำยก ำลังกำรผลิตจำกเดิม 90 ตัน/วัน เป็น 215.29 ตัน/วัน 

ท่ีต้ังโครงการ : เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 เทศบำลต ำบลแสนภูดำษ อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรำ 

ประเภทโครงการ : โรงงำนผลิตท่อทองแดง (หลอม/หล่อทองแดง ปริมำณมำกกว่ำ 50 ตัน/วันขึน้ไป)

ลักษณะโครงการ : ทองแดงจะถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำรหลอม หล่อ ปอกผิว รีด/ดึง
ลดขนำด และอบปรับสภำพเพื่อให้สำมำรถน ำมำขึ้นรูปกำรใช้งำนได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ท่อทองแดง ได้แก่  ท่อทองแดงผิวเรียบ ท่อทองแดงที่มีเกลียวภำยใน และท่อ TIAC
รวมถึงผลิตภัณฑข์้อตอ่ข้องอ


