
การกาํกบัตามแผนปฏิบัตกิารปองกนั  แกไข  และ
ตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการทาเทยีบเรือขนถายสินคาเทกอง  

บริษทั ทาเรือระยอง  จาํกดั
กาํหนดใหมีการประชุมปละ  1 ครั้ง

คําสั่ง กนอ. ที่   110/2541 ลงวันที่   7 กรกฎาคม 2541
คําสั่ง กนอ. ที่   86/2542 (แกไ ขเพิ่มเติม) ลงวนัที่   29 มถิุนายน 2542
และคําสั่ง กนอ. ที่   30/2550 (แกไ ขเพิ่มเติม) ลงวนัที่   31 มกราคม  2550



การกาํกับตามแผนปฏบิัติการปองกนั แกไข และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทาเรอืขนถายถานหนิ 

บรษิัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด

กาํหนดใหมีการประชุมทกุ 3 เดือน

คําสั่ง กนอ. ที่  168/2546 ลงวนัที่  20 มถิุนายน  2546

คําสั่ง กนอ. ที่  3/2548 (แกไขเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1) ลงวันที่  11 มกราคม 2548

คําสั่ง กนอ. ที่  60/2548 (แกไขเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2) ลงวันที่  7 มนีาคม 2548

และคําสั่ง กนอ. ที่  90/2548 (แกไขเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3) ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550



การกาํกบัตามแผนปฏบิตัิการปองกนั แกไข และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางทาเทยีบเรอืและสถานรีบั-จายกาซธรรมชาตเิหลว (LNG) 

บรษิทั พีทที ีแอลเอน็จี จาํกดั

กาํหนดใหมีการประชมุเดือนละ 1 ครั้ง

คําสั่ง กนอ. ที่  212/2550 ลงวันที ่ 9 ตลุาคม 2550

และคําสั่ง กนอ. ที่  261/2550 (แกไขเพิ่มเตมิ) ลงวันที ่ 27 พฤศจกิายน  2550



ความกาวหนาของโครงการPTT LNG

รายละเอียดงาน เปาหมาย 
%

ความกาวหนา 
%งานถงักกัเกบ็กาซธรรมชาตเิหลว 

(มถินุายน 51 – มนีาคม 54)
88.10 87.68

พืน้ที่กระบวนการผลติ

(ตลุาคม 51 – กมุภาพนัธ 54)
86.80 82.44

สถานสีบูน้าํเขา ระบบระบายน้าํทะเลออก 

งานกอสรางทาเทยีบเรอื

(ตลุาคม 51 – กมุภาพนัธ 54)

82.25 84.08

งานโ ดยรวม 86.71 84.35

**  ขอมลู ณ วนัที่  29 สิงหาคม 2553



การกาํกบัตามแผนปฏบิตัิการปองกนั แกไข และตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการกอสราง

ทาเทยีบเรอืของบรษิทั มาบตาพดุ แทงค เทอรมินลั จํากดั

กาํหนดใหมีการประชมุเดือนละ 1 ครั้ง

คําสั่ง กนอ. ที่  26/2551 ลงวันที่  30 มกราคม 2551

คําสั่ง กนอ. ที่  117/2551 (แกไขเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1) ลงวนัที่  28 พฤษภาคม 2551

และคําสั่ง กนอ. ที่  4/2552 (แกไขเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2) ลงวันที่  12 มกราคม 2552

พื้นที่ ตรวจสอบ
Ø พื้นที่ ขุดลอก สํานักงานชั่วคราว คลังเก็บ
วตัถุดิบและผลิตภัณฑ  และพื้นที่ กอสรางท าเทียบ
เรือ



ความคืบหนาของโครงการ

• งานขุดลอกรองน้าํเดินเรือแลวเสร็จ (มีนาคม 2551 – ตุลาคม 2552)
• งานกอสรางคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑแลวเสร็จ

Ø ถัง Naphtha 
Ø ถัง Mixed Xylene
Ø ถัง Pyrolysis / gasolene
Ø ถัง Octene
Ø ถัง Hexene
Ø ถัง Solvent
Ø ถัง Propane / Butane
Ø ถัง Butene-1

• งานกอสรางทาเทียบเรือ

Ø งานกอสรางทาเทียบเรือหมายเลข 3 และ4 กอสรางแลวเสร็จ

Ø งานกอสรางทาเทียบเรือหมายเลข 4 คงเหลืองานติดตัง้ Loading Arm

*  ขอมลู เดือนสิงหาคม 2553



การกาํกบัการปฏบิัตติามสญัญาการจดัการและการประกอบกจิการ

ทาขนถายและคลงัเกบ็สินคาเหลว ณ ตาํบลมาบตาพดุ ประเทศไทย

บริษัท ไทยแทงค เทอรมินลั จาํกดั

กาํหนดใหมีการประชุมทกุ 3 เดือน 

คําสั่ง กนอ. ที่  86/2553 ลงวนัที ่ 22 เมษายน 2553



การกาํกบัตามแผนปฏบิตักิารปองกนั แกไข และตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการถมทะเลและกอสราง

ทาเทยีบเรอืและคลงัเก็บวตัถดุบิและผลติภณัฑปโตรเคมี
ของบรษิทั ระยอง เทอรมนิัล จํากดั

กําหนดใหมกีารประชมุเดอืนละ 1 ครั้ง

คาํสั่งที ่EIA 1/2553 ลงวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2553



วัตถุประสงค

เพื่อรองรบัการนําเขาและสงออกวัตถดุบิและผลติภณัฑปโตรเคมใีน

กลุมของ SCG และ DOW Chemical  

กิจกรรมหลักของโครงการประกอบดวย

1. การถมทะเลบนพืน้ที ่33 ไร

2. กอสรางทาเทยีบเรอื 1 ทา ขนาดระวางบรรทกุ 1,000 – 500,000 DWT

3. กอสรางคลงัเกบ็วตัถดุิบและผลติภณัฑ (Propylene และ Propylene 

oxide) จํานวน 5 ถงั

แผนงานกอสรางของกิจกรรมหลัก ประกอบดวย

- งานถมทะเล จะแลวเสรจ็ในเดอืน กรกฎาคม 2553

- งานกอสรางถงั Propylene จะแลวเสรจ็ในเดือน มนีาคม 2554

- งานกอสรางถงั Propylene oxide จะแลวเสรจ็ในเดือน กรกฎาคม 2554

- งานกอสรางทาเทยีบเรอื จะแลวเสรจ็ในเดือน มนีาคม 2554



ความกาวหนาของโครงการ RTC

รายละเอียดงาน เปาหมาย 
%

ความกาวหนา 
%1. งานถมทะเลและปรบัระดบัพืน้ที่

2. งานกอสรางถงั Propylene Oxide และ 

ถงั Propylene

100

24.90

3. งานกอสรางทาเทยีบเรอื 69.80

งานโดยรวม 50

**  ขอมลู ณ สิงหาคม 2553



การกาํกบัตามแผนปฏบิตักิารปองกนั แกไข และตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการกอสราง

ทาเทยีบเรอืและคลงัผลติภณัฑเหลว
ของบรษิทั พทีีท ีแทงค เทอรมนิัล จํากดั
กําหนดใหมกีารประชมุเดอืนละ 1 ครั้ง

คาํสั่งที ่EIA 2/2553 ลงวนัที ่ 23 มถิุนายน 2553



ความกาวหนาของโครงการ PTT TANK

รายละเอียดงาน เปาหมาย ความกาวหนา 
%งานขดุลอกตะกอนดนิ ถมดนิ และ

ปรับพืน้ที่แองน้ํา
แลวเสรจ็

มนีาคม 53
100

งานกอสรางถงัแอมโมเนยี แลวเสรจ็
ธันวาคม 53

60
งานกอสรางถงั AN

56.35งานกอสรางถงั MMA

งานกอสรางถงั Sulfuric Acid

งานกอสรางทาเทยีบเรอื แลวเสรจ็
พฤศจิกายน 53

27.5

**  ขอมลู ณ วนัที่  31 กรกฎาคม 2553


