ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านโพธิ์ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สอบถามและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตาบลแสนภูดาษ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
คุณธนทิรา นันทคุปต์ธารง โทรศัพท์ 0-3857-7068 ต่อ 131

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด (บริษัทที่ปรึกษา)
เลขที่ 1/6 ซอยรามคาแหง 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

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านโพธิ์ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอบเขตและแนวทางการประเมิ น ผลกระทบด้ านสุข ภาพ
• กำรประเมินผลกระทบทำงสุ ขภำพเป็นกระบวนกำรเรียนรู้
ร่ ว มกั น ในสั ง คมที่ พั ฒ นำขึ้ น มำ เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ ำ ยได้ ร่ ว มกั น
พิ จ ำรณำถึ ง ผลกระทบทำงสุ ข ภำพ โดยมี ก ำรประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือที่หลำกหลำยในกำรระบุคำดกำรณ์ และพิจำรณำถึง
ผลกระทบทำงสุขภำพที่อำจเกิดขึ้นได้ครอบคลุมทุกมิติและทุก
ระดั บ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กำรตั ด สิ น ใจที่ จ ะเป็ น ผลดี ต่ อ
สุขภำพของประชำชนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
• ใช้แนวทำงและหลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบฯที่ประกำศโดย
หน่วยงำนต่ำงๆได้แก่ คณะกรรมกำรสถขภำพแห่งชำติ (คสช.)
และส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (สผ.).

เศรษฐกิจ
การใช้ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

วิถชี ีวติ
พฤติกรรม

สังคม

สุขภาพ
บริการด้านสังคม
และสุขภาพ

บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 102 หมู่ท่ี 3 ถนนสุขุมวิท ตาบลแสนภูดาษ อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
คุณธนทิรา นันทคุปต์ธารง โทรศัพท์ 0-3857-7068
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด (บริษัทที่ปรึกษา)
เลขที่ 1/6 ซอยรามคาแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์: 0-2373-7799 , 09-9429-5921
คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (นักวิชาการด้านสังคม)
E-mail: bunbucha.c@tet1995.com / ehia-lhct@tet1995.com

ความเป็นมาและความจาเป็น : บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดิม
ชื่อ บริษั ท ลุว ำตะ ฮีท ติ้ง คู ลลิ่ ง เทคโนโลยี ส์ (ประเทศไทย) โดยมี จุด ประสงค์ ที่จ ะผลิต ท่ อ
ทองแดงคุณภำพสูง สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องปรับอำกำศ เครื่องทำควำมเย็น
เครื่องถ่ำยเทควำมร้อน สำหรับ ตลำดภำยในประเทศ และกำรส่งออกยั งตลำดต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะตลำดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงกำรจำเป็นต้องมีกำรติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เสริมสำหรับกำรผลิตเพิ่มเติม เพื่อรองรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตดังกล่ำว โดย
ขยำยกำลังกำรผลิตจำกเดิม 90 ตัน/วัน เป็น 215.29 ตัน/วัน

ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 102 หมู่ท่ี 3 เทศบำลตำบลแสนภูดำษ อำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ลักษณะโครงการ : ทองแดงจะถูกนำเข้ำสู่กระบวนกำรหลอม หล่อ ปอกผิว รีด /ดึง
ลดขนำด และอบปรับสภำพเพื่อให้สำมำรถนำมำขึ้นรูปกำรใช้งำนได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ท่อทองแดง ได้แก่ ท่อทองแดงผิวเรียบ ท่อทองแดงที่มีเกลียวภำยใน และท่อ TIAC
รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้อต่อข้องอ
ประเภทโครงการ : โรงงำนผลิตท่อทองแดง (หลอม/หล่อทองแดง ปริมำณมำกกว่ำ 50 ตัน/วันขึน้ ไป)

สิ่งแวดล้อม

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จะดำเนินกำรตำมตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภท ขนำด และวิธีกำรปฏิบัติสำหรับโครงกำร
หรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติ
และสุขภำพ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 104 ง
วันที่ 31 สิงหำคม 2553 โดยศึกษำสภำพแวดล้อม ทรัพยำกรบริเวณพื้นที่โครงกำรทั้งทำงทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม
กำยภำพ ชีวภำพ ระบบนิเวศ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่ำคุณภำพชีวิต คำดกำรณ์ผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำรทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร ตลอดจนมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่ำว พร้อมเสนอกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมของโครงกำร และเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนต่อขอบเจตกำรศึก ษำและร่ำงรำยงำนกำรวิเ ครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพดังกล่ำว

