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ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการฯ (ครั้ งที่ 3)
บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก (ต่ อ)
ภาคผนวก ข.9

แบบกําแพงกันเสี ยง (Noise Barrier)

ภาคผนวก ข.10

เอกสารประกอบการอบรมก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน (Site HSE Induction)

ภาคผนวก ข.11

เอกสารการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ แผนการก่อสร้าง
และรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ชุมชนทราบ

ภาคผนวก ข.12

หนังสื อแจ้งการทดสอบประสิ ทธิภาพเครื่ อง
โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่

ภาคผนวก ข.13

Noise Monitoring Report

ภาคผนวก ข.14

แผนผังแสดงระบบระบายนํ้า

ภาคผนวก ข.15

เอกสารการตรวจสอบรางระบายนํ้า

ภาคผนวก ข.16

ใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู

ภาคผนวก ข.17

ใบเสร็ จรับเงินค่ากําจัดสิ่ งปฏิกลู

ภาคผนวก ข.18

ใบเสร็ จการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ อง

ภาคผนวก ข.19

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยสําเร็ จรู ป (Septic Tank)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2562

ภาคผนวก ข.20

หนังสื อขอความอนุเคราะห์การใช้น้ าํ ประปา

ภาคผนวก ข.21

ใบเสร็ จรับเงินค่านํ้าประปา

ภาคผนวก ข.22

ใบทะเบียนพาณิ ชย์ของผูผ้ ลิตนํ้าดื่ม

ภาคผนวก ข.23

หนังสื อขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บขยะทัว่ ไปในสถานที่ก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่

ภาคผนวก ข.24

ใบเสร็ จรับเงินค่าเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก ข.25

เอกสารบันทึก ชนิด ปริ มาณ กากของเสี ยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2562
และใบกํากับการขนส่ งของเสี ย
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โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะก่ อสร้ าง)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการฯ (ครั้ งที่ 3)
บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก (ต่ อ)
ภาคผนวก ข.26

เอกสาร Site Security Regulation

ภาคผนวก ข.27

เอกสารบันทึกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก ข.28

หนังสื อขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านบางพัง
ใช้เป็ นศูนย์ประสานงานรับเรื่ องร้องเรี ยน

ภาคผนวก ข.29

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ภาคผนวก ข.30

เอกสารทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้าง

ภาคผนวก ข.31

กฎระเบียบบ้านพักคนงาน

ภาคผนวก ข.32

เอกสารการสุ่ มตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์

ภาคผนวก ข.33

เอกสารการแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่
ตําบลเบิกไพร อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี

ภาคผนวก ข.34

หนังสื อขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านบางพัง
ในการให้ความรู ้กบั พนักงานเรื่ องสุ ขภาพ อนามัยและการป้ องกันโรคต่างๆ

ภาคผนวก ข.35

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสุ ขภาพคนงานก่อสร้างก่อนเข้าทํางาน

ภาคผนวก ข.36

เอกสารการแจ้งจํานวน และโรคประจําตัวของคนงานก่อสร้าง
แก่สถานบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่

ภาคผนวก ข.37

เอกสารการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข.38

แผนผังแสดงที่ต้ งั สิ่ งอํานวยความสะดวก/สาธารณูปโภคภายในพื้นที่ก่อสร้าง

ภาคผนวก ข.39

เอกสารหนังสื อรับรองบุคลากรประจําห้องพยาบาล

ภาคผนวก ข.40

เอกสารการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน
โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ภาคผนวก ข.41
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โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะก่ อสร้ าง)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการฯ (ครั้ งที่ 3)
บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก (ต่ อ)
ภาคผนวก ข.42

คู่มือความปลอดภัย (Environmental, Health & Safety (EHS)
Management System Manual for Berkprai Cogeneration Power Plant)

ภาคผนวก ข.43

เอกสารการเตรี ยมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข.44

รายงานสถิติอุบตั ิเหตุ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2562

ภาคผนวก ข.45

เอกสารการขออนุญาตเข้าทํางาน (Work Permit)

ภาคผนวก ข.46

เอกสาร Tie-in Procedure Safety Procedure และ Emergency Response Procedure

ภาคผนวก ข.47

เอกสารใบลงชื่ออบรมงานเชื่อมต่อและงานด้านความปลอดภัยต่างๆ

ภาคผนวก ข.48

เอกสารรับรองการทดสอบและรับรองช่างเชื่อม

ภาคผนวก ข.49

เอกสารการตรวจสอบจุดที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ การ Hot Tap Tie-in

ภาคผนวก ข.50

เอกสารการตรวจสอบเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ข.51

หนังสื อขอความอนุเคราะห์หน่วยดับเพลิงจากเทศบาลตําบลเบิกไพร
และหน่วยงานอื่นๆ

ภาคผนวก ข.52

เอกสารผูต้ รวจสอบรอยเชื่อม

ภาคผนวก ข.53

ผลการตรวจสอบรอยเชื่อม

ภาคผนวก ข.54

เอกสารรายการคํานวณและแบบบ่อ

ภาคผนวก ข.55

เอกสาร Presentation EGAT

ภาคผนวก ข.56

แผนผังระบบ AC Mitigation

ภาคผนวก ข.57

สําเนาหนังสื อขออนุญาตสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
สําหรับงานก่อสร้างท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ข.58

เอกสารการประเมินความเสี่ ยง (JSA)

ภาคผนวก ข.59

เอกสารการประชุมงาน Hot Tap กับ ปตท.

ภาคผนวก ข.60

สําเนารายงานการดําเนินงานรวมทั้งแบบก่อสร้างและเอกสารอื่นๆ

T-MON-219068/SECOT

ซ

BPC-T219068(1H)-Cont.docx

โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะก่ อสร้ าง)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการฯ (ครั้ งที่ 3)
บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก (ต่ อ)
ภาคผนวก ข.61

เอกสารขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ภาคผนวก ข.62

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิง

ภาคผนวก ข.63

พื้นที่สีเขียว

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ภาคผนวก ค.1

สาเหตุการเจ็บป่ วยผูป้ ่ วยนอก (รง.504)
จากสถานบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่ ก่อนมีโครงการ
ระหว่างปี พ.ศ.2553-2558

ภาคผนวก ค.2

ผลการศึกษาและสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และความคิดเห็นต่อโครงการ ประจําปี พ.ศ.2562

ภาคผนวก ง

หนังสื อรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

ภาคผนวก จ

ใบแสดงการตรวจเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก ฉ

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ภาคผนวก ช

หนังสื อรับรองผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทํางาน
ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
เกีย่ วกับความร้ อน แสงสว่ าง และเสี ยง พ.ศ.2549

ภาคผนวก ซ

หนังสื ออนุญาตขึน้ ทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ เอกชน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคผนวก ฌ

ใบรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการและขอบข่ ายการรับรองห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสํ านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
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โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะก่ อสร้ าง)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการฯ (ครั้ งที่ 3)
บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.2-1

หน้ า
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง). ................................... 1-6
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2562
โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่
บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด

2.2-1

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ ............................................................................................. 2-4
พื้นที่ภายในโครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่

2.5-1

ชนิด ปริ มาณการใช้ การกักเก็บ และพื้นที่กกั เก็บสารเคมี ............................................... 2-17
ที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่

2.8-1

ปริ มาณยานพาหนะสูงสุ ดที่คาดว่าจะมีการใช้งานในระยะก่อสร้าง ................................ 2-29
โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่

2.10-1

แหล่งกําเนิดและค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศ ....................................................... 2-32
ของโครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่

2.10-2

ประเภท ปริ มาณ และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย.. ............................................................ 2-42
และกากของเสี ยจากการดําเนินโครงการ

2.11-1

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินกับหน่วยงานภายนอกโรงงาน ...................................... 2-52

2.12-1

แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ............................................................................................ 2-54
ของโครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่

3-1

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม................................ 3-2
ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2562
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โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะก่ อสร้ าง)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการฯ (ครั้ งที่ 3)
บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.1-1

หน้ า
ร้อยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเร็ วลมที่แตกต่างกัน ......................................... 4-4
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านบางพัง
โครงการโรงไฟฟ้ าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม พ.ศ.2562

4.1-2
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