กลุมคมนาคม
สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประเภท
โครงการ
วันที่สงรายงาน
สถานภาพการดําเนินการ
1.) คชก.พิจารณา 4 ครั้ง เมื่อวันที่
คมนาคม 1.รายงานการวิเคราะหผลกระทบ 10 ก.ย. 53
16 พ.ย. 53, 23 ธ.ค. 53, 24
สิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือ
ส.ค. 54 และ30 ส.ค. 54 คชก.มี
กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
มติไมใหความเห็นชอบ รายงานฯ
ชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
(จบกระบวนการ)
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
2.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สุขภาพโครงการกอสรางทาเทียบเรือ
สํารวจและผลิต จํากัด สงรายงาน
และศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
รอบ 2 วันที่ 19 ธ.ค. 54
สํารวจและผลิตปโตรเลียมในอาวไทย
3.) คชก. พิจารณา 3 ครั้ง เมื่อวันที่
ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
6 ก.พ. 55, 28 ก.พ. 55 และวันที่
สํารวจและผลิต จํากัด
11 ก.ย. 55
4.) วันที่ 11 ก.ย. 55 คชก.มีมติให
ความเห็นชอบรายงานฯ
5.) บริษัทฯ ไดสงหนังสือ ที่
PGPA/GA/12/2285 ลงวันที่ 12
ธ.ค. 55 แจงยุติการดําเนินงาน
โครงการกอสรางฯ และสงรายงานฯ
ฉบับสมบูรณ ให สผ.
6.) เนื่องจากมีผูรองคัดคานมติ
ความเห็นชอบของ คชก. ดังนั้นใน
การประชุมครั้งที่ 15/56 วันที่ 7
พ.ค. 56 คชก.มีมติใหบริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต
จํากัด เพิ่มเติมเอกสารรายงานการ
ประชุมกลุมประมงทะเลกลาย และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาชุมชนที่มีการลงลายมือชื่อ
ผูเขารวมประชุมเสนอให
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ เพื่อ
พิจารณาตอไป
7.) การประชุมครั้งที่ 23/56 เมื่อ
วันที่ 9 ก.ค. 56 คชก. มีความเห็น
ยืนตามมติคณะกรรมการฯครั้งที่
20/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2555ในการใหความเห็นชอบ
รายงานฯ
8.) สผ. สงรายงานฯ ให
คณะกรรมการองคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (กอสส.)

2
ประเภท

โครงการ

๒. รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
โครงการขยายทาเทียบเรือ ระยะที่
4 ของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอรต
จํากัด

๓. รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
โครงการกอสรางทางวิ่งที่ 3 และ 4
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ บริษัท

วันที่สงรายงาน

2 ต.ค. 56

๑ พ.ค. ๕๘

สถานภาพการดําเนินการ
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 56
9.) คณะกรรมการองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ(กอสส.)
มีหนังสือ ที่ กอสส 677/2556
ลงวันที่ 24 ก.ย. 56 ถึง สผ. แจง
ไมใหความเห็นตอโครงการ (อาง
เหตุผลสําคัญ คือ บริษัทฯ ไดยุติ
โครงการ)
10.) ในการประชุม ครั้งที่ 35/56
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 56 สผ. ไดแจง
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ วา
คณะกรรมการองคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (กอสส.)ได
แจงมติที่ประชุม กอสส. วามีมติ
รวมกันไมใหความเห็นตอโครงการฯ
1.) คชก.พิจารณา 3 ครั้ง เมื่อวันที่
12 พ.ย. 56, 16 ก.ย. 57 และ
30 ก.ย. 57
2.) คชก.มีมติใหความเห็นชอบ
รายงานฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57
3.) สผ. สงรายงานฯ ให
คณะกรรมการองคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (กอสส.)
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 57
4.) กอสส. มีหนังสือ ที่ กอสส
01/02 ลงวันที่ 4 ก.พ. 58 แจงให
ความเห็นประกอบโครงการฯให
สผ. ทราบ และนําเรียน คชก.
ทราบ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 58 ใน
การประชุม ครั้งที่ 6/58
5.) กรมเจาทา จัดรับฟงความ
คิดเห็นเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 58
๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๒๖ มิ.ย. ๕8 ในการประชุมครั้งที่
17/๕๘ มีมติให บริษัท ทาอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) ปรับปรุง
และเพิ่มเติมรายละเอียดขอมูลใน
รายงานฯ
๒) สผ.ไดรับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐

3
ประเภท

โครงการ
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

๔. รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ โครงการกอสรางเขื่อนเทียบ
เรือสวนขยาย (Quay Wall
Extension) ขนาดความยาว 314
เมตร ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยารด
แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด
๕. รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
โครงการทาเทียบเรือสําหรับ
โรงไฟฟาถานหินเทพา ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย

๖. รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 ของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

วันที่สงรายงาน

1 พ.ค. 58

30 ต.ค. 58

30 ส.ค. 59

สถานภาพการดําเนินการ
๓) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.
๖๐ ในการประชุมครั้งที่ 21/60 มี
มติให บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมรายละเอียดขอมูลใน
รายงานฯ
1.) คชก. พิจารณา 1 ครั้ง เมื่อวันที่
23 มิ.ย. 58 ในการประชุม ครั้งที่
14/58 คชก. มีมติไมใหความเห็น
ชอบรายงานฯ

1.) คชก.พิจารณา 1 ครั้งที่ เมื่อ
วันที่ 19 ม.ค. 59 ในการประชุม
ครั้งที่ 1/59 คชก.มีมติให การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประทศไทย
ปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลใน
รายงานฯ
2.) สผ. ไดรับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59
3.) คชก. พิจารณา 1 ครั้ง เมื่อวันที่
14 มี.ค. 60 ในการประชุมครั้งที่
5/60 มีมติใหการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมขอมูลในรายงานฯ
1.) คชก. พิจารณา 1 ครั้ง เมื่อวันที่
4 เม.ย. 60 ในการประชุม ครั้งที่
7/60 มีมติใหการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ปรับปรุงแกไขและ
เพิ่มเติมขอมูลในรายงานฯ

กลุมปโตรเคมี
สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประเภท
ปโตรเคมี

โครงการ

วันที่สงรายงาน

๑. โครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนออก
ไซดและเอทธิลีนไกลคอล (สวนขยาย)
ของ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด

๒๐ ก.ย.๕๓

๒. โครงการผลิตผลิตภัณฑจาก Mixed
C4 (สวนขยายครั้งที่ ๒) ของ บริษัท
กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด

๑๘ ม.ค.๕๔

สถานภาพการดําเนินการ
๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๕ ก.พ.
๕๔ และ ๑๗ มี.ค.๕๔)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่
๑๗ มี.ค.๕๔
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๔
๔.) องคการอิสระสงความเห็นใหการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๔
๕.) กนอ.จัดรับฟงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๔
๖.) กนอ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่
๑๘ ต.ค.๕๕
๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๑๐ มี.ค.
๕๔ และ ๑๑ ส.ค.๕๔)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่
๑๑ ส.ค.๕๔
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๔
๔.) องคการอิสระสงความเห็นใหการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๔
๕.) กนอ.จัดรับฟงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ ๙ มี.ค.๕๕

ประเภท...

-๒ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

๓. โครงการโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีน ๑๔ มี.ค.๕๔
โมโนเมอร (สวนขยาย ครั้งที่ ๑) ของ
บริษัท ไออาร พีซี จํากัด

สถานภาพการดําเนินการ
๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๘ เม.ย.
๕๔ และ ๒๓ มิ.ย.๕๔)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่
๒๓ มิ.ย.๕๔
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๔
๔.) องคการอิสระสงความเห็นใหกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
๒๖ ก.ย.๕๔
๕.) กรอ.จัดรับฟงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๔
๖.) กรอ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่
๒๙ ส.ค.๕๕

๔. โครงการหนวยผลิตโพรพิลีน ของ
บริษัท ไออาร พีซี จํากัด (มหาชน)

๗ มิ.ย.๕๔

๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๔ ส.ค.
๕๔ และ ๑๕ ก.ย.๕๔)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่
๑๕ ก.ย.๕๔
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๔
๔.) องคการอิสระสงความเห็นใหกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
๑๖ ธ.ค.๕๔
๕.) กรอ.จัดรับฟงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ ๓ เม.ย.๕๕
๖.) กรอ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่

๒๗ ก.ย.๕๕

ประเภท...

-๓ประเภท

โครงการ
๕. โครงการขยายกําลังการผลิตไวนิล
คลอไรดโมโนเมอร ของโรงงานที่ ๑
และโรงงานที่ ๒ ของ บริษัทไทย
พลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด

วันที่สงรายงาน
๓๐ พ.ย.๕๔

สถานภาพการดําเนินการ
๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๙ ก.พ.๕๕ มีมติไมเห็นชอบ
รายงาน
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่
๒๙ มี.ค.๕๕
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๕๕
๔.) องคการอิสระสงความเห็นใหการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๕๕
๕.) กนอ.จัดรับฟงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๕
๖.) กนอ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่

๑๕ ก.ย.๕๗
๖. โครงการโรงงานผลิตสารฟนอล
(สวนขยาย ครั้งที่ ๒) ของ บริษัทพี
ทีทีฟนอล จํากัด

๒๗ เม.ย.๕๕

๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๒๑ มิ.ย.๕๕ มีมติไมเห็นชอบ
รายงาน
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่
๑๕ ส.ค.๕๕
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๕
๔.) องคการอิสระสงความเห็นใหการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๕
๕.) กนอ.จัดรับฟงความคิดเห็น
(ระหวางวันที่ ๒๙ ม.ค.- ๑๒
ก.พ.๕๖)
๖.) กนอ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่

๖ มิ.ย.๕๖

ประเภท...

-๔ประเภท

โครงการ
๗. โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีน ของ
บริษัท ไออาร พีซี จํากัด (มหาชน)

วันที่สงรายงาน
๒๐ ส.ค.๕๕

๘.โครงการโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ ๓ ก.ค.๕๗
๒ (สวนขยาย ครั้งที่ ๒) ของ บริษัท พีที
ทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

สถานภาพการดําเนินการ
๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๑๑ ต.ค.
๕๕ และ ๒๘ พ.ย.๕๕)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่
๒๘ พ.ย.๕๕
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๖
๔.) กรอ. จัดรับฟงความคิดเห็น วันที่
๓๐ พ.ย.๕๔
๕.) กรอ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่

๒๗ ก.ย.๕๕
๖.) เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๙ เนื่อง
จากโครงการไมจัดอยูในประ
เภทอุตสาหกรรมปโตรเคมี
๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๗
ส.ค. ๕๗ และ ๒ มี.ค.๕๘)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๒ มี.ค.๕๘
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการ
อิสระเมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๘
๔.) กนอ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่

๙.โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟนส
(สวนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

๗ ธ.ค.๕๙

๑๗ ก.พ.๖๐
๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เลื่อนลง
มติ
๒.) คชก. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.
๖๐
๓.) สผ. สงรายงานใหองคการ
อิสระ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐
๔.) กอสส. สงความเห็นให กนอ.
เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๐ และแจง สผ.
เพื่อทราบเมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๐

กลุมเหมืองแร
สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ประเภท
เหมืองแร

โครงการ
โครงการทําเหมืองแรสังกะสีคําขอ
ประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๓ ของ บริษัท
ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

วันที่สงรายงาน
๒๐ มิย.๕๔

สถานภาพการดําเนินการ
๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๙ มิ.ย.
๕๔ และ ๒๐ พ.ย.๕๕)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่
๒๐ พ.ย.๕๕
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๖
๔.) องคการอิสระสงความเห็นใหกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๕๖

สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประเภท

โครงการ

พลังงาน ๑. โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
(ถานหิน ๗๐๐ เมกกะวัตต) ของ บริษัท
เก็คโค-วัน จํากัด

๒. โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
บางปะกง ชุดที่ ๕ ของ การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย

กลุมพลังงาน

วันที่สงรายงาน

สถานภาพการดําเนินการ

๒๑ ก.พ.๕๔

๑.) คชก.พิจารณารายงานฯ (๗ เม.ย.
๕๔ มีมติไมเห็นชอบ)
๒.) เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๕๔ คชก.มีมติ
เห็นชอบรายงานฯ
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๔
๔) องคการอิสระสงความเห็นใหคณะ
กรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๔
๕.) สกพ.จัดรับฟงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๔
๖.) สกพ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่

๒๓ ธ.ค.๕๔

๒๗ เม.ย.๕๕
๑.) คชก.พิจารณารวม ๓ ครั้ง เมื่อ
วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ มีมติเห็นวา
รายงานฯ มีขอมูลเพียงพอให
โครงการรวบรวมขอมูลเสนอ สผ.
เพื่อจัดสงโดยเลมรายงานฯ และ
สรุปสาระสําคัญของมาตรการสง
ให กอสส.พิจารณา ใหความเห็น
และใหหนวยงาน อนุญาต
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนแจงกลับ สผ.
เพื่อรวบรวมความเห็นทั้งหมด
เสนอ กก.วล.ตอไป
๒.) องคการอิสระแจงความเห็นตอ
โครงการให สผ. เมื่อวันที่
๔ ต.ค.๕๖

๓.) กลุมงานพลังงานไดรวบรวม
ความเห็นของ กอสส. และผล
การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนของหนวยงาน

ประเภท...

-๒ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

๑๓ พ.ย.๕๘
๓. โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
๖๐๐ เมกะวัตต ฉะเชิงเทรา ของ บริษัท
เนชั่นแนลเพาเวอรซัพพลาย จํากัด
(มหาชน)
(รอบ ๒ หลังจากจบกระบวนการ)

๔. โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา
แมเมาะเครื่องที่ ๔-๗ ของ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย

๑๗ ธ.ค.๕๕

สถานภาพการดําเนินการ
อนุญาตพรอมความคิดเห็นของ
คชก. จัดทําเปนวาระประชุม
เพื่อเสนอ กก.วล ตอไป
๔.) กก.วล. ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.
๕๗ มีมติใหความเห็นชอบ
รายงาน
๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.
๕๙ มีมติไมเห็นชอบรายงานฯ
๒.) เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให
สผ. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐
๓.) คชก.พิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓
มี.ค.๖๐ มีมติไมเห็นชอบราย
งาน (จบกระบวนการรอบ ๒)
ปจจุบันยังไมเสนอรายงาน
๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่
๒๔ ต.ค.๕๖มีมติใหโครงการ
เพิ่มเติมขอมูลเพื่อนําเสนอขอ
มูลใหคณะกรรมการผูชํานาญ
การฯ พิจารณาตอไป
๒.) เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๗ คชก.มี
มติในการประชุม ครั้งที่๔/
๒๕๕๗ เห็นวารายงานฯ มี
ขอมูลเพียงพอใหโครงการ
รวบรวมขอมูลเสนอ สผ. เพื่อ
สงให กอสส.พิจารณาให
ความเห็นและใหหนวยงาน
อนุญาตดําเนินการรับฟง
ความเห็นของประชาชนแจง
กลับ สผ. เพื่อรวบรวมความ
เห็นทั้งหมดเสนอ กกวล.ตอไป
ประเภท...

-๓ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

สถานภาพการดําเนินการ
๓.) กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๗ มี
มติใหความเห็นชอบรายงาน

๕. โครงการโรงไฟฟากระบี่ (สวนขยายครั้ง ๑๘ ธ.ค.๕๗
ที่ ๑) ของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย

๖. โครงการโรงไฟฟาบางปะกง (ทดแทน ๒๓ มี.ค.๕๘
เครื่องที่ ๑-๒) ของ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย

๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที๑๒
่ ก.พ.
๕๘ มีมติให กฟผ.เพิ่มเติมขอมูล
๒.) กฟผ.ขอถอนรายงานฯชี้แจงเพิ่ม
เติม โดย สผ. รับทราบ เมื่อวันที่
๒ ก.ย.๕๘ ทั้งนี้ สผ. จะไมพิจารณ
รายงานฯ(รอผลการประชุมของ
คณะกรรมการไตรภาคีกอน)
๓.) กฟผ. สงรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ ให สผ. เมื่อวันที่ ๒๗
ก.พ.๖๐
๔.) กฟผ.ขอถอนรายงานฯ ชี้แจง
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดย สผ. ไดรับ
หนังสือ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐
๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที๒่ เม.ย.
๕๘ มีมติให กฟผ. ชี้แจงขอมูล
เพิ่มเติม
๒.) เมื่อวันที๒๙
่ ก.ย.๕๘ คชก. มี
มติเห็นวารายงานฯมีขอมูลเพียง
พอใหโครงการรวบรวมขอมูล
เสนอ สผ. เพื่อสงให กอสส.
พิจารณาใหความเห็นและใหหนวย
งานอนุญาตดําเนินการรับฟงความ
เห็นของประชาชนแจงกลับ สผ.
เพื่อรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสน
กกวล.ตอไป
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๘
๔.) กอสส.จัดสงความเห็น เมื่อวันที่
๑๙ ก.พ.๕๙
ประเภท...

-๔ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

๗. โครงการโรงไฟฟาบีแอล-ซีพี หนวยผลิต ๓๐ มี.ค.๕๘
ที่ ๓ ของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด

๘. โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ๒ มิ.ย.๕๘
ระยะที่ ๑ ของ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย

สถานภาพการดําเนินการ
๕.) ๑๒ ก.ค.๕๙ กฟผ. เสนอรายงาน
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานEHIA
๖.) ๒๘ ก.ค.๕๙ เสนอรายงานเปลี่ยน
แปลงให คชก.พิจารณาในการประ
ชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ และคชก.มี
มติเห็นวามีขอมูลเพียงพอและให
รวบรวมขอมูลเสนอ สผ. สกอสส.
ง
และ กกพ.
๗.) สผ.สงรายงานให กอสส. และ
หนวยงานอนุญาต เมื่อวันที่ ๑๖
ส.ค.๕๙
๘.) สํานักงาน กกพ. สงรายงานผลกา
รับฟงความคิดเห็นให สผ. เมื่อวัน
ที่ ๑๗ ต.ค. ๕๙
๙.) กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๐ มีมติ
เห็นชอบรายงานEHIA
๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที๒๘
่ พ.ค.
๕๘ มีมติไมเห็นชอบ
๒.) เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙คชก.มีมติ
เห็นชอบรายงาน
๓.) สผ.แจงมติ คชก. และสงเลม
สมบูรณ ให กอสส. และหนวยงาน
อนุญาต เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙
๔.) กก.สส.แจงความเห็นให สผ. เมื่อ
วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙
๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที๒๓
่ ก.ค.
๕๘ มติให กฟผ.ชี้แจงขอมูล
เพิ่มเติม

ประเภท...

-๕ประเภท

โครงการ

๙. โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพาของ การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

วันที่สงรายงาน

๓๐ ต.ค.๕๘

สถานภาพการดําเนินการ
๒.) คชก.พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๖
พ.ย.๕๘ เห็นวารายงานฯ มีขอ
มูลเพียงพอใหโครงการรวบ
รวมขอมูลเสนอ สผ. เพื่อสงให
กอสส. พิจารณาใหความเห็น
และใหหนวยงานอนุญาตดํา
เนินการรับฟงความเห็นของ
ประชาชนแจงกลับ สผ. เพื่อ
รวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอ
กกวล. ตอไป
๓.) สผ.สงรายงานให กอสส. และ
หนวยงานอนุญาต เมื่อวันที่
๓๐ มี.ค. ๕๙
๔.) กอสส. จัดสงความเห็นให สผ.
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙
๕.) สํานักงาน กกพ.สงรายงานผล
การรับฟงความคิดเห็นของมี
สวนไดเสียฯ ให สผ. เมื่อวันที่
๑๓ ต.ค.๕๙
๖.) กก.วล.ในการประชุมครั้งที่ /
๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๕๙
กก.วล. มีมติเห็นชอบ
๑.) เสนอ คชก. ในการประชุม ครั้งที่
๓๙/๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘
ให กฟผ. ชี้แจงขอมูลในรายงาน
ใหครบถวนสมบูรณ
๒.) สผ. ไดรับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙
๓.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.
๕๙ และตอเนื่องในวันที่ ๘
ก.ย. ๕๙ แลวมีมติให กฟผ.
ชี้แจงขอมูลในรายงานใหครบ
ถวนสมบูรณ
ประเภท...

-๖ประเภท

โครงการ

๑๐. โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
ขนาด ๑๕๐ เมกะวัตต ของบริษัท ทีพีไอ
โพลีน เพาเวอร จก. (มหาชน)

วันที่สงรายงาน

๙ ธ.ค.๕๙

สถานภาพการดําเนินการ
๔.) สผ.ไดรับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙
๕.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๘
ม.ค.๖๐ แลวมีมติให กฟผ.
ชี้แจงขอมูลในรายงานให
ครบถวน
๖.) สผ. ไดรับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐
๗.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๒
พ.ค.๖๐ แลวมีมติให กฟผ.
ชี้แจงขอมูลในรายงานให
ครบถวน
๘.) สผ.ไดรับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐
๙.) คชก.พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๗
ส.ค.๖๐ เห็นวารายงานฯมี
ขอมูลครบถวนเพียงพอ โดยให
กฟผ. รวบรวมขอมูลจัดทําเปน
รายงานฉบับสมบูรณเสนอ สผ.
พิจารณาดําเนินการตามขั้น
ตอน และนําเสนอ กก.วล.เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ
ครม. ตามขั้นตอนตอไป
๑.) คชก.พิจารณา เมื่อ ๒ ก.พ.๖๐
แลวมีมติไมใหความเห็นชอบ
(ปจจุบันยังไมไดรับ รายงาน
ชี้แจงเพิ่มเติมตามมติ คชก.
เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๐)

กลุมแหลงน้ํา
สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประเภท

โครงการ
แหลงน้ํา โครงการเขือนแมวงก จังหวัด
นครสวรรค ของ กรมชลประทาน

วันที่สงรายงาน
สถานภาพการดําเนินการ
๑ ส.ค.๕๕
๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๒
ธ.ค. ๕๕ ใหกรมชลประทาน
ปรับปรุงแกไขและเสนอขอมูล
เพิ่มเติมในรายงานโครงการ
เขื่อนแมวงก จํานวน ๑๑
ประเด็นหลัก ๕๑ ประเด็นยอย
๒.) คชก.พิจารณารายงานชี้แจง
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖
ก.ค.๕๖ ใหกรมชลประทาน
ปรับปรุงแกไขและเสนอขอมูล
เพิ่มเติมในรายงานโครงการ
เขื่อนแมวงก จํานวน ๗
ประเด็นหลัก ๒๔ ประเด็นยอย
๓.) คชก.พิจารณารายงานชี้แจง
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗
ใหเลื่อนการพิจารณาประเด็น
ดานทรัพยากรปาไมและสัตว
ปา ไปในการประชุมครั้งตอไป
๔.) คชก.พิจารณารายงานชี้แจง
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗
ใหกรมชลประทานหารือรวม
กับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เพื่อใหไดขอมูล
สรุปที่ถูกตอง และชัดเจนเกี่ยว
กับประเด็นผลการศึกษา ดาน
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา

ประเภท...

-๒ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

สถานภาพการดําเนินการ
๕.) คชก.พิจารณารายงานชี้แจง
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘
ประธานแจงวาเนื่องจากระยะ
เวลามีจํากัด และยังมีขอมูล
อีกหลายดานที่ คชก. ตอง
พิจารณา จึงขอเลื่อนการ
พิจารณาไปในการประชุมครั้ง
ตอไป
๖.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐
ต.ค.๕๘ ใหกรมชลประทาน
ปรับปรุงแกไขและเสนอขอมูล
เพิ่มเติมในรายงานฯ ตามขอ
คิดเห็น คชก.
๗.) อยูระหวางการตรวจสอบ
รายงานชี้แจงครั้งที่ ๔ เพื่อ
นําเขาสูการพิจารณาของ คชก.
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑ ก.ย.
๒๕๖๐

กลุมอุตสาหกรรม
สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประเภท

โครงการ
ตเหล็กถลุง
อุตสาหกรรม ๑.โครงการโรงงานผลิ
หลอมเหลว ของ บริษัทเอ็น ที เอส
สตีล กรุป จํากัด (มหาชน)

วันที่สงรายงาน
สถานภาพการดําเนินการ
๑๐ พ.ย.๕๔
๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครัง (๑๘ ม.ค.
๕๕ และ ๑๑ เม.ย.๕๕)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๕
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๕
๔.) องคการอิสระอยูระหวางเปด
รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดเสียและผูสนใจ (ระหวาง ๑๗
ก.ย. – ๑๑ ต.ค.๕๕)
๕.) องคการอิสระสงความเห็นให

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรเมื่อวันที่ ๑๙
ต.ค.๕๕

๒.โครงการหนวยกําจัดสารทําความ
เย็น ของ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส
(ประเทศไทย) จก.

๑๓ ม.ค.๕๕

๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๙ ก.พ.
๕๕ , ๑๒ มิ.ย.๕๖)
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๖
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๕๗

ประเภท...

-๒ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

สถานภาพการดําเนินการ
๔.) องคการอิสระสงความเห็นไดการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗
๕.) กนอ.จัดรับฟงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗

๖.) กนอ.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่
๒๗ ก.พ.๕๘
๓.โครงการขยายโรงประกอบโลหะกรรม ๑๓ ม.ค.๕๕
แรทองคํา ของ บริษัท อัคราไมนิ่ง จก.

๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๓๐ เม.ย.๕๕
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๕
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๕
๔.) องคการอิสระสงความเห็นให

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรเมื่อวันที่ ๑๗
ก.ย.๕๕
๕.) กพร.จัดรับฟงความคิดเห็น เมื่อ
วันที่ ๖-๗ ก.ย.๕๕
๖.) กพร.ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่
๕ ต.ค.๕๕

๔.โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลว ของ
บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด

๒๑ ส.ค.๕๕

๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๑๗ ต.ค.๕๕ มีมติไมเห็นชอบ
รายงาน

ประเภท...

-๓ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

สถานภาพการดําเนินการ

๕.โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออารพีซีสวนขยาย ของ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

๕ ก.ย.๕๕

๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๑๗ ต.ค.
๕๕ และ ๑๓ มี.ค.๕๖)
มีมติไมใหความเห็นชอบรายงาน
จบกระบวนการ
๒.) บริษัทไออารพีซี จํากัด
(มหาชน) สงรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รอบ ๒ วันที่ ๘ พ.ค.๕๖
๓.) คชก. พิจารณา ๓ ครั้ง (๕ มิ.ย.
๕๖,๑๐ ก.ค.๕๖ และ ๔ ก.ย.
๕๖)
๔.) คชก. ใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๔ ก.ย.๕๖
๕.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖
๖.) องคการอิสระสงความเห็นให
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗
๗.) กรอ.จัดรับฟงความคิดเห็นเมื่อ
วันที่ ๖ ม.ค.๕๗

๖.โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) สวนขยาย
(ครั้งที่ ๔) ของ บริษัท อีสเทิรนอินดัส
เตรียลเอสเตท จํากัด

๒๕ ก.ย.๕๕

๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๗ พ.ย.
๕๕ และ ๓๐ ต.ค.๕๖)
๒.) คชก. ใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๖
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗
๔.) องคการอิสระสงความเห็นให
การนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
๔ ส.ค.๕๗
๕.) กนอ.จัดรับฟงความคิดเห็น
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๗
๖.) กนอ. ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่
๘ มิ.ย. ๕๘

ประเภท...

-๔ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

สถานภาพการดําเนินการ

๗.โครงการผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพ
สูงสําหรับยานพาหนะ ของ บริษัท
ฮิตาชิสตอเรจแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
จํากัด

๗ ก.พ.๕๖

๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๑๐ เม.ย.๕๖ มีมติไมเห็นชอบ
รายงาน
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๖
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๖
๔.) องคการอิสระสงความเห็นให
การนิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่
๑๐ ต.ค.๕๖
๕.) กนอ.จัดรับฟงความคิดเห็น
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๖
๖.) กนอ. ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่
๒๕ มี.ค. ๕๗

๘.โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง
ของ บริษัทเอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค
คอนดัคเตอร จํากัด

๗ ก.พ.๕๖

๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๒๗ มี.ค.๕๖ มีมติไมเห็นชอบ
รายงาน
๒.) คชก.ใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๑ พ.ค. ๕๖
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๖
๔.) องคการอิสระสงความเห็นให
การนิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่
๕ ก.ย.๕๖
๕.) กนอ. จัดรับฟงความคิดเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๖
๖.) กนอ. ไดใหใบอนุญาต เมื่อวันที่
๒๘ มี.ค. ๕๗

๙.โครงการขยายกําลังการผลิต
ลวดทองแดง ของ บริษัท
ไทเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด

๒ ก.ค.๕๖

๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๒๘ ส.ค.๕๖ มีมติไมใหความเห็น
ชอบรายงาน

ประเภท...

-๕ประเภท

โครงการ
๑๐.โครงการโรงงานผลิตทอทองแดง
ของ บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง
เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่สงรายงาน
๕ ก.ย.๕๗

สถานภาพการดําเนินการ
๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง เมื่อวันที่
๑๒ พ.ย.๕๗ และวันที่ ๒๒
เม.ย. ๕๘
๒.) คชก.มีมติใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘
๓.) สผ.สงรายงานใหองคการอิสระ
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๘
๔.) องคการอิสระสงความเห็นให
การนิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่
๓๐ ก.ย.๕๘

๑๑.โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแทง
๓๐ ก.ย.๕๘
สังกะสีผสม และลวดสังกะสี ของ บริษัท
โควะเมทัลส แอนดไมนิ่ง (ประเทศไทย)
จํากัด

๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง เมื่อวันที่

๑๒.โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของ ๑๕ ก.พ.๕๙
บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส
จํากัด

๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก วันที่

๑๓.โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลว ของ
บริษัท ไทย นันฟอรัส เมทัล จํากัด

๒๔ ก.พ.๕๙

๑๔.โครงการผลิตลวดทองแดงสวน
ขยาย ครั้งที่ ๑ ของบริษัท ไทยเมทัล
โพร เซสซิ่ง จํากัด

๓ พ.ค.๕๙

๒ ธ.ค.๕๘ ๑๖ พ.ย.๕๙
มีมติไมใหความเห็นชอบ (จบ
กระบวนการ/รอยื่นเขามาใหม)

๑๗ ส.ค.๕๙ ใหเลื่อนการลงมติ
๒.) คชก. พิจารณาสืบเนื่อง เมื่อ
วันที่ ๗ ก.ย.๕๙ มีมติใหความ
เห็นชอบ
๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๒๓ มี.ค.๕๙ มีมติไมให

ความเห็นชอบรายงาน

๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก วันที่

๑๑ พ.ค.๕๙ ใหเลื่อนการลงมติ
๒.) คชก. พิจารณาสืบเนื่อง ในวันที่
๑ มิ.ย.๕๙ มีมติใหความเห็น
ชอบ
ประเภท...

-๖ประเภท

โครงการ

วันที่สงรายงาน

๑๕.โครงการกําจัดกากอุตสาหกรรมเปน ๑ มิ.ย.๕๙
พลังงานหมุนเวียนสําหรับผลิตไฟฟา
ของบริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี
จํากัด

สถานภาพการดําเนินการ
๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก วันที่
๒๗ ก.ค.๕๙ มีมติไมใหความ

เห็นชอบรายงาน

๒.) คชก.พิจารณา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๒๒ ก.พ.๖๐ มีมติไมใหความ
เห็นชอบ (จบกระบวนการ)
๓.) โครงการยื่นเสนอรายงานใหม
คชก.พิจารณารอบแรก วันที่ ๕
ก.ค.๖๐ ใหเลื่อนการลงมติ
๔.) ไดเสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่ม
เติมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.
๖๐
๕.) คชก.พิจารณา ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐
วันที่ ๒ ส.ค.๖๐ มีมติไมใหความ
เห็นชอบ
๖.) อยูระหวางแกไขเพิ่มเติม และยื่น
เสนอรายงานเขามาใหม

๑๖.โครงการขยายกําลังการผลิตทอ
๑๙ ต.ค.๕๙
ทองแดง ระยะที่ ๓ ของบริษัท โคเบลโก
แอนด แมทิเรียลส คอปเปอร ทิ้ว (ไทย
แลนด) จํากัด

๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๙

๑๗.โครงการโรงงานรีไซเคิลตะกั่วจาก
แบตเตอรี่เกาของยานพาหนะ ของ
บริษัท คิเซกิ กรีน เมทัลส รีไฟนนิ่ง
จํากัด

๑๘ พ.ย.๕๙

๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก วันที่ ๑๑
ม.ค.๖๐ มีมติไมใหความเห็นชอบ

๑๘. โครงการกําจัดกากอุตสาหกรรม
และหนวยผลิตไฟฟา ของบริษัท
อนุรักษพลังงาน ซีเมนตไทย จํากัด

๙ พ.ค.๖๐

๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก วันที่ ๒๑

มีมติไมใหความเห็นชอบ

มิ.ย.๖๐ มีมติไมใหความเห็นชอบ

