ตารางรายการกิ จการโรงงานลํ าดั บที2 88 กรณี โรงไฟฟ้ าชี วมวล ที2 เข้ าข้ อยกเว้ นตามคํ าสั2 งหั วหน้ าคสช. ที2 4/2559
ชื2 อโครงการ

พื Jนที2 ตั Jง

วั นที2 ออก
ใบอนุ ญาต
3 ก.พ. 59

1.

บริ ษัท ซี แอนด์ จี เอ็ น
ไวรอนเมนทอล โปร
เท็ คชั< น (ประเทศไทย)
จํ ากั ด

เลขที< 45 ถนนพุ ทธ
มณฑล สาย 3 แขวง
หนองค้ างพลู เขต
หนองแขม
กรุ งเทพมหานคร
รหั สไปรษณี ย์
10160

2.

บริ ษัท ไทยทาโลว์
แอนด์ ออยล์ จํ ากั ด

เลขที< 118/1 หมู่ ที< 8
ตํ าบลการะเกด
อํ าเภอเชี ยรใหญ่
จั งหวั ด
นครศรี ธรรมราช
รหั สไปรษณี ย์
80190

7 เม.ย. 59

3.

บริ ษัท ฟิ วเจอร์ กรี น
เนอร์ จี จํ ากั ด

เลขที< 155 หมู่ ที< 4
ตํ าบลท่ าตู ม อํ าเภอ
ศรี มหาโพธิ จั งหวั ด
ปราจี นบุ รี

31 มี .ค. 59

ชนิ ดเชื Jอเพลิ ง
ขยะชุ มชน
(Municipal
Waste){Incineration
(Direct
Combustion)}

ชี วมวล
(Biomass){วั สดุ
เหลื อใช้ จากการผลิ ต
นํ qามั นปาล์ ม (กะลา
ปาล์ ม, ใยปาล์ ม,
ทะลายปาล์ ม)}, ก๊ าซ
ชี วภาพ (Biogas){นํ qา
เสี ยจากการผลิ ต
นํ qามั นปาล์ ม}
ชี วมวล
(Biomass){ไม้ (ชิ qน
ไม้ สั บ, เปลื อกไม้ ,
เศษไม้ , ขี qเลื< อย)}

ขนาดกํ าลั ง
ลั กษณะประโยชน์ ที2 ได้ รั บจากคํ าสั2 งที2 4
การผลิ ต (MW)
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดกรุ งเทพ
9.8
- ฉบั บปรั บปรุ ง ประกาศ 16 พ.ค. 56 หมดอายุ 15 พ.ค. 61
- พื q นที< โครงการตั q งอยู่ ในพื q นที< สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยง
เขี ยว (ที< ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม) ซึ< งมี
ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงานลํ าดั บที< 88 ในทุ กพื q น ที<
ยกเว้ นพื q นที< กํ าหนดให้ เป็ นเขตอุ ตสาหกรรม และต้ องเป็ น
เขตนิ คมอุ ตสาหกรรม
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม จั ง ห วั ด
8.876
นครศรี ธรรมราช
- ประกาศ 8 ม.ค. 57 หมดอายุ 8 ม.ค. 62
- พื q นที< โครงการตั q งอยู่ ในพื q นที< สี เขี ยว (ที< ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม) ซึ< งมี ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงาน
ลํ าดั บที< 88
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้
135

กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดปราจี นบุ รี
- ประกาศ 2 พ.ย. 55 หมดอายุ 1 พ.ย. 60 (ในขณะได้ รั บ
ใบอนุ ญาต ยั งไม่ หมดอายุ )

7

รหั สไปรษณี ย์
25140

4.

บริ ษัท ไทย
แอลกอฮอล์ จํ ากั ด
(มหาชน)

เลขที< 2 หมู่ ที< 5 ถนน
บางเลน-บางหลวง
ตํ าบลบางไทรป่ า
อํ าเภอบางเลน
จั งหวั ดนครปฐม
รหั สไปรษณี ย์
73130

5.

บริ ษัท สี< มุม พาวเวอร์ อาคาร ชั qน 127128-12 หมู่ ที< 1
จํ ากั ด
ตํ าบลธรรมศาลา
อํ าเภอเมื อง
นครปฐม จั งหวั ด
นครปฐม
รหั สไปรษณี ย์
73000

6 ก.ค. 59

ชี วมวล
(Biomass){แกลบ,
ไม้ สั บ, ขี qเลื< อย, ฟาง
ข้ าว และใบอ้ อย},
นํ qามั นดี เซล (Diesel
Oil)

1 ก.ย. 59

ขยะชุ มชน
(Municipal
Waste){NonThermal
Technologies
(Anaerobic
Digestion)}

5.0

2.134

- พื q นที< โครงการตั q งอยู่ ในพื q นที< สี เขี ยว (ที< ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม) ซึ< งมี ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงาน
ลํ าดั บที< 88 ทั qงสิ qน
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ด
- ประกาศ 17 ก.ค. 56 หมดอายุ 16 ก.ค. 61
- พื q นที< โครงการตั qงอยู่ ในพื q นที< สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี
เขี ยว (ที< ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม) ซึ< งมี
ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงานลํ าดั บที< 88 ทั qงสิ qน
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครปฐม
- ประกาศ 17 ก.ค. 56 หมดอายุ 16 ก.ค. 61
- พื q นที< โครงการตั qงอยู่ ในพื q นที< สี ชมพู (ที< ดิ นประเภทชุ มชน)
ซึ< งมี ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงานลํ าดั บที< 88 ทั qงสิ qน
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้
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6.

บริ ษัท เอส ซี ไอ อี โค่
เซอร์ วิ สเซส จํ ากั ด

เลขที< 52 หมู่ ที< 6
ถนนทุ่ งสง-ห้ วยยอด
ตํ าบลที< วั ง อํ าเภอทุ่ ง
สง จั งหวั ด
นครศรี ธรรมราช
รหั สไปรษณี ย์
80110

6 ก.ค. 59

ชี วมวล
(Biomass){ไม้ (ชิ qน
ไม้ สั บ, เปลื อกไม้ ,
เศษไม้ , ขี qเลื< อย)}

1.8

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช
- ประกาศ 8 ม.ค. 57 หมดอายุ 8 ม.ค. 62
- พื q นที< โครงการตั qงอยู่ ในพื q นที< สี ชมพู (ที< ดิ นประเภทชุ มชน)
ซึ< งมี ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงานลํ าดั บที< 88
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้

7.

บริ ษัท ทุ่ งสั ง กรี น
จํ ากั ด

เลขที< 99/3 หมู่ ที< 6
ถนนสายทุ่ งใหญ่ –
พระแสง ตํ าบลทุ่ งสั ง
อํ าเภอทุ่ งใหญ่
จั งหวั ด
นครศรี ธรรมราช
รหั สไปรษณี ย์
80240

14 ก.ย. 59

ชี วมวล
(Biomass){ไม้ (ชิ qน
ไม้ สั บ, เปลื อกไม้ ,
เศษไม้ , ขี qเลื< อย)}

9.5

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช
- ประกาศ 8 ม.ค. 57 หมดอายุ 8 ม.ค. 62
- พื q นที< โครงการตั q งอยู่ ในพื q นที< สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยง
เขี ยว (ที< ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม) ซึ< งมี
ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงานลํ าดั บที< 88
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้

8.

บริ ษัท รวมผลไบโอ
เพาเวอร์ จํ ากั ด

เลขที< 77/77 หมู่ ที< 7
ตํ าบลบ้ านมะเกลื อ
อํ าเภอเมื อง
นครสวรรค์ จั งหวั ด
นครสวรรค์
รหั สไปรษณี ย์
60000

8 ก.ย. 59

ชี วมวล
(Biomass){วั สดุ
เหลื อใช้ จากการผลิ ต
นํ qาตาล (กากอ้ อย,
ใบอ้ อย)}

50

กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมเมื องนครสวรรค์
- ประกาศ 23 ธ.ค. 54 หมดอายุ 22 ธ.ค. 59
- ข้ อกํ าหนดในกฎกระทรวงฯ ห้ ามก่ อสร้ างโรงงานลํ าดั บที<
88 ในที< ดิ นทุ กประเภท
- พื q นที< โครงการตั q งอยู่ ในพื q นที< สี เขี ยว (ที< ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม) ซึ< งมี ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงาน
ลํ าดั บที< 88 ทั qงสิ qน
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครสวรรค์
- ประกาศ 7 ก.ย. 58 หมดอายุ 6 ก.ย. 63
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- พื q นที< โครงการตั qงอยู่ ในพื q นที< สี ชมพู (ที< ดิ นประเภทชุ มชน)
ซึ< งมี ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงานลํ าดั บที< 88
- ในขณะที< ได้ รั บใบอนุ ญาต มี กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั ง
เมื อง 2 ฉบั บ และทั q ง 2 ฉบั บก็ กํ าหนดให้ บริ เวณพื q น ที<
โครงการห้ ามมิ ให้ สร้ างโรงงานลํ าดั บที< 88 ทั q งสิ qน ดั งนั q น
โครงการนี q จึ งได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้
9.

บริ ษัท เอิ ร์ธ เท็ ค เอน เลขที< 88 หมู่ ที< 1
ตํ าบลบ้ านธาตุ
ไวรอนเมนท์ จํ ากั ด
อํ าเภอแก่ งคอย
จั งหวั ดสระบุ รี
รหั สไปรษณี ย์
18110

16 ธ.ค. 59

อื< นๆ (ขยะ(การ
จั ดการขยะแบบ
ผสมผสาน))

9.4

10.

บริ ษัท ปาล์ มดี ศรี นคร เลขที< 112/1 หมู่ ที< 1
ตํ าบลทรายขาว
จํ ากั ด
อํ าเภอหั วไทร
จั งหวั ด
นครศรี ธรรมราช
รหั สไปรษณี ย์
80170

31 มี .ค. 59

ชี วมวล
(Biomass){วั สดุ
เหลื อใช้ จากการผลิ ต
นํ qามั นปาล์ ม (กะลา
ปาล์ ม, ใยปาล์ ม,
ทะลายปาล์ ม)}

1.6

กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดสระบุ รี
- ประกาศ 13 ม.ค. 55 หมดอายุ 12 ม.ค. 60
- พื q นที< โครงการตั q งอยู่ ในพื q นที< สี เขี ยว (ที< ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม) ซึ< งมี ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงาน
ลํ าดั บที< 88 ทั qงสิ qน
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช
- ประกาศ 8 ม.ค. 57 หมดอายุ 8 ม.ค. 62
- พื q นที< โครงการตั q งอยู่ ในพื q นที< สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยง
เขี ยว (ที< ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม) ซึ< งมี
ข้ อกํ าหนดห้ ามก่ อสร้ างโรงงานลํ าดั บที< 88
- ดั งนั qน โครงการนี qจึงได้ รั บประโยชน์ จากคํ าสั< งที< 4 ยกเว้ น
ข้ อกํ าหนดในผั งเมื องและสร้ างโครงการได้

หมายเหตุ * ข้ อมู ลกิ จการที< ได้ รั บอนุ ญาตระหว่ างวั นที< 20 ม.ค. 2559 ถึ ง 20 ม.ค. 2560
ที< มา: http://app04.erc.or.th/ELicense/Licenser/05_Reporting/504_ListLicensing_Columns_New.aspx?LicenseType=1
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