รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

บทที่ 2

2.1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระยะดาเนินการ

การติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้ดาเนินการติ ด ตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ระยะดาเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้ า
เบิ กไพรโคเจนเนอเรชั่ น ระหว่ างเดื อนมกราคม - มิ ถุ นายน พ.ศ. 2563 โดยได้ ด าเนิ นการติ ด ตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ที่จะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
1. ด้านคุณภาพอากาศ
2. ด้านระดับเสียง
3. ด้านคุณภาพน้าผิวดิน
4. ด้านคุณภาพน้าใต้ดิน
5. ด้านนิเวศวิทยาทางน้า
6. ด้านการใช้น้า
7. ด้านการระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
8. ด้านการจัดการกากของเสีย
9. ด้านการคมนาคม
10. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
11. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12. ด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง
13. ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ
2.2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ระยะด าเนิ นการ ของโครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 แสดงดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-2 และรูปที่
2-1 ถึงรูปที่ 2-45

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 by TISI, 17025:2017 by DSS

หน้า 2-1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. มาตรการทั่วไป
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และ - โครงการได้ดาเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในรู ป แบบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์
ตามที่กาหนด โดยนามาตรการฯ เป็นแนวทางในการกากับ ควบคุม
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการโรงไฟฟ้ าเบิ ก ไพรโคเจนเนอเรชั่น
และติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ นอกจากนี้โครงการ
ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท เบิกไพร
ได้ ว่ า จ้ า งให้ บ ริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด แอนนาลิ ส ต์ แอนด์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
โคเจนเนอเรชั่น จากัด ใช้เป็นแนวทางในการกากับ ควบคุม ติดตาม
คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ น ผู้ ด าเนิน การติ ดตามตรวจสอบ และจั ดทา
ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม –
มิถุนายน พ.ศ. 2563

-

ภาคผนวก ข-1 นโยบายระบบ
คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน
และสิ่งแวดล้อม
ภ า ค ผ น ว ก ข - 2 ส า เ น า จ้ า ง
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

2. ให้บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด นารายละเอียดมาตรการใน - โครงการได้ดาเนิ นการตามมาตรการฯ ที่ ก าหนด โดยว่ า จ้ างบริษัท
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ เนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ น
บริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิ ท ธิ
ผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบ และจัดทารายงานสรุปผลการปฏิ บั ติ
ผลในทางปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563

-

ภ า ค ผ น ว ก ข - 2 ส า เ น า จ้ า ง
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

3. ให้บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด รายงานผลการปฏิบัติตาม - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการฯ ที่กาหนด โดยดาเนินการจัดส่ง
แผนปฏิ บั ติก ารด้านสิ่ งแวดล้อ ม ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการกากับ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะดาเนินการ) (ภายหลังการ
กิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานนโยบายและแผน
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ง หวั ด ราชบุ รี และจั ง หวั ด
สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3)) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562
กาญจนบุ รี พิ จ ารณาทุ ก 6 เดื อ น โดยให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสานักงานฯ

-

ภาคผนวก ข-3 ส าเนาหนั ง สื อ
นาส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน-ธั น วาคม
พ.ศ. 2562

4. ให้บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด บารุงรักษา ดูแลการทางาน - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการฯ ที่ ก าหนด โดยด าเนิ น การ
ของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เป็นประจา และมี
บารุงรักษา ดูแลการทางานของระบบหล่อเย็น ตามแผนการซ่อมบารุง
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง
เครือ่ งจักรประจาปี

-

ภาคผนวก ข-4 แผนการซ่อมบารุง
เครื่องจักรประจาปี พ.ศ. 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-1

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)
5. กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิด - โครงการได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
ปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดาเนิ น
ก าหนดมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ระยะ
โครงการ ให้บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด ปรับปรุงแก้ไขปั ญหา
ดาเนินการ ที่ตรวจวัดในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.
ดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งสานักงานคณะกรรมการกับกิจการพลั งงาน
2563 ไม่พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาแต่อย่าง รายละเอียดผลการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
ตรวจวัดแสดงดัง บทที่ 3 และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโครงการไม่ ได้
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ทราบทุกครั้ ง
รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด
เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

-

ภาคผนวก ข-5 ทะเบี ย นรั บ ข้ อ
ร้องเรียนจากชุมชนภายนอกระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

6. หากบริ ษั ท เบิ ก ไพรโคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด มี ค วามประสงค์ จ ะ - โครงการไม่ มีความประสงค์ ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและ
และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ใ นการ
อนุมัติหรืออนุญาตดาเนินการ ดังนี้

-

-

- หากหน่ ว ยงานผู้ อนุ มั ติ หรื อผู้ อนุ ญ าตเห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่
กาหนดใว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบไว้แล้ว

- ให้ ห น่ ว ยงานผู้ อ นุ มั ติ ห รื อ ผู้ อ นุ ญ าตรั บ จดแจ้ ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อม
กับให้จัดทาสาเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจดแจ้ง ไว้
แจ้งสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-1

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)

- หากหน่ ว ยงานผู้ อนุ มั ติ หรื อผู้ อนุ ญ าตเห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลง
ดั ง กล่ า วอาจกระทบต่ อ สาระส าคั ญ ในรายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบ
ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
7. กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดาเนินการของโครงการ บริษัท - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการฯ ที่กาหนด ทั้งนี้ระหว่างเดื อน
เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนแต่อย่าง
บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย
ใด

-

8. เมื่ อ โครงการฯ ด าเนิ น การผลิ ต และมี ส ภาวะการผลิ ต คงตั ว - จากผลการตรวจวั ด ค่ า การระบายมลพิ ษ ทางอากาศอย่ า งต่อ เนื่อง
(Steady State) แล้ ว พบว่ า ค่ า การระบายสารมลพิ ษ ทางอากาศ
(CEMs) เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบว่ามีค่าใกล้เ คี ย งค่ า
ข้ า งต้ น มี ค่ า ต่ ากว่ า ให้ ใ ช้ ค่ า ดั ง กล่ า วเป็ น ค่ า ควบคุ ม และแจ้ ง ให้
ควบคุมที่กาหนดไว้ โดยหากพบว่าค่าดังกล่าวต่ากว่าค่าควบคุมจึงจะ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
ก าหนดเป็ น ค่ า ควบคุ ม และแจ้ ง ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผน
โดยเร็ว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

-

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ภาคผนวก ข-5 ทะเบี ย นรั บ ข้ อ
ร้องเรียนจากชุมชนภายนอกระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ข-6 ผลการตรวจวั ด ค่ า
การระบายสารมลพิ ษ ทางอากาศ
(CEMs) ระหว่ า งเดื อ นมกรา ค ม มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน้า 2-4

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. คุณภาพอากาศ
1. ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศจากปล่ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง - โครงการได้ดาเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยด าเนิ น การติดตั้ง
เพื่อตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน ฝุ่นละอองรวม
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง บริเวณปล่อง
และอัตราการระบาย บริเวณปล่องระบายมลสารของโครงการทั้ ง
ระบายมลสารของโครงการทั้ง 4 ปล่อง เพื่อตรวจวัดก๊าซไนโตรเจน
4 ปล่ อ ง โดยพนั ก งานเดิ น เครื่ อ งสามารถควบคุ ม การเดิ น เครื่ อ ง
ออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน ฝุ่นละอองรวมและอัตราการระบาย ไม่ให้มีค่า
ปรับเปลี่ยนการเดิ นเครื่องให้ ก๊า ซออกไซด์ของไนโตรเจนไม่ เ กิ น ค่ า
เกินควบคุมที่กาหนด
ควบคุมที่กาหนด

-

2. จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบความถูก ต้อ งของเครื่ อ งมื อตรวจวั ดคุณ ภาพ - โครงการจะดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือตรวจวัด
อากาศจากปล่อง ทุก 1 ปี ตลอดอายุโครงการ
คุณภาพอากาศจากปล่อง ตามแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรประจาปี
พ.ศ. 2563

-

ภาคผนวก ข-4 แผนการซ่อมบารุง
เครื่องจักรประจาปี พ.ศ. 2563

3. ดาเนินการติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่ อ ง - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการฯ ก าหนด โดยติ ด ตั้ ง หน้ า
ของโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดอายุโครงการ
จอแสดงผลการตรวจวั ดคุณ ภาพอากาศจากปล่ อ งบริ เ วณด้ านหน้า
โครงการ พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดรายวันตลอดการดาเนินงาน

-

รู ป ที่ 2-2 จอแสดงผลการตรวจวัด
คุ ณ ภาพอากาศจากปล่ อ งบริ เ วณ
ด้านหน้าโครงการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รู ป ที่ 2-1 การตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
อากาศจากปล่ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(CEMs)
ภาคผนวก ข-6 ผลการตรวจวัดค่า
การระบายสารมลพิ ษ ทางอากาศ
(CEMs) ระหว่ า งเดื อ นมกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน้า 2-5

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)
4. ควบคุมอัตราการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้
กรณีดาเนินการปกติ ขณะเดินเครื่องที่ Full Load (100% Load)
1) ปล่องระบายของหน่วยผลิตไอน้าแบบนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของ - โครงการได้ว่าจ้างให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (HRSGs ของ Gas Turbine) จานวน 1 ปล่อง
คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
- ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่ อง จากปล่ องระบายมลสาร วั น ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผลการ
มีค่าไม่เกิน 10 ppm หรืออัตราระบายไม่เกิน 1.64 กรัม/วินาที
ตรวจวัดของ HRSGs ของ Gas Turbine 1 มีรายละเอียดดังนี้
- ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่อง  ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ SO2 มี ค่ า น้ อยกว่ า 1 ppm และอั ต ราการ
ระบายมีค่าน้อยกว่า 0.03 กรัม/วินาที
มีค่าไม่เกิน 60 ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 7.05 กรัม/วินาที
- ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องมีค่าไม่เกิน  ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ NO2 มี ค่ า เท่ า กั บ 36 ppm และอั ต ราการ
ระบายมีค่าเท่ากับ 3.82 กรัม/วินาที
15 mg/m3 หรืออัตราการระบายไม่เกิน 0.86 กรัม/วินาที
- ค่ า ความเข้ มข้ นของสารพิ ษ ดังกล่า ว เป็ น ค่ า สภาวะอุ ณ หภูมิ 25  ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าเท่ากับ 0.83 mg/m3 และอัตรา
การระบายมีค่าเท่ากับ 0.04 กรัม/วินาที
องศาเซลเซี ย ส ความดั น 1 บรรยากาศ และปริ ม าณออกซิ เ จน
ค่ า ความเข้ มข้ นของสารพิ ษดั งกล่ าว เป็ น ค่ า สภาวะอุ ณหภู มิ 25
ส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 7
องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาณออกซิเจนส่วนเกิน
ในการเผาไหม้ร้อยละ 7

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

ภาคผนวก ค-1 ใบรายงานผลการ
วิเคราะห์คุณภาพอากาศ

หน้า 2-6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)
2) ปล่องระบายของหน่วยผลิตไอน้าแบบนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ข อง - โครงการได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด แอนนาลิ ส ต์ แอนด์
เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า (HRSGs ของ Gas Engine) จานวน 3 ปล่อง
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
- ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากแต่ละปล่อง คุ ณ ภาพอากาศจากปล่ อ งระบายมลสาร ระหว่ า งวั น ที่ 25-26
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผลการตรวจวัดของ HRSGs ของ Gas Engine
มีค่าไม่เกิน 10 ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 0.20 กรัม/วินาที
- ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ระบายออกจากแต่ละปล่ อง จานวน 3 ปล่อง มีรายละเอียดดังนี้
HRSGs ของ Gas Engine 1
มีค่าไม่เกิน 60 ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 0.84 กรัม/วินาที
- ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมี  ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ SO2 มี ค่ า น้ อยกว่ า 1 ppm และอั ต ราการ
ระบายมีค่าน้อยกว่า 0.03 กรัม/วินาที
ค่ า ไม่ เ กิ น 15 mg/m3 หรื อ อั ต ราการระบายไม่ เ กิ น 0.10 กรั ม /
 ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ NO2 มี ค่ า เท่ า กั บ 42 ppm และอั ต ราการ
วินาที
ระบายมีค่าเท่ากับ 0.94 กรัม/วินาที
- ค่ า ความเข้ มข้ นของสารพิ ษ ดังกล่า ว เป็ น ค่ า สภาวะอุ ณ หภูมิ 25
 ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าเท่ากับ 1.14 mg/m3 และอัตรา
องศาเซลเซี ย ส ความดั น 1 บรรยากาศ และปริ ม าณออกซิ เ จน
การระบายมีค่าเท่ากับ 0.01 กรัม/วินาที
ส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 7
HRSGs ของ Gas Engine 2
 ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ SO2 มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 1 ppm และอั ต ราการ
ระบายมีค่าน้อยกว่า 0.03 กรัม/วินาที
 ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ NO2 มี ค่ า เท่ า กั บ 47 ppm และอั ต ราการ
ระบายมีค่าเท่ากับ 0.63 กรัม/วินาที
 ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าเท่ากับ 1.27 mg/m3 และอัตรา
การระบายมีค่าเท่ากับ 0.01 กรัม/วินาที

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

ภาคผนวก ค-1 ใบรายงานผลการ
วิเคราะห์คุณภาพอากาศ

หน้า 2-7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)
HRSGs ของ Gas Engine 3
 ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ SO2 มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 1 ppm และอั ต ราการ
ระบายมีค่าน้อยกว่า 0.03 กรัม/วินาที
 ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของ NO2 มี ค่ า เท่ า กั บ 55 ppm และอั ต ราการ
ระบายมีค่าเท่ากับ 0.78 กรัม/วินาที
 ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าเท่ากับ 1.43 mg/m3 และอัตรา
การระบายมีค่าเท่ากับ 0.01 กรัม/วินาที
ค่าความเข้มข้นของสารพิษดังกล่าว เป็นค่าสภาวะอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาณออกซิเจนส่วนเกินในการ
เผาไหม้ร้อยละ 7
กรณีดาเนินการปกติ ขณะเดินเครื่องที่ Partial Load (66% Load)
1) ปล่องระบายของหน่วยผลิตไอน้าแบบนาความร้อนกลั บมาใช้ใหม่ ข อง
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (HRSGs ของ Gas Turbine) จานวน 1 ปล่อง

- ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่อง
มีค่าไม่เกิน 10 ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 1.49 กรัม/วินาที

- ค่าความเข้มข้นของกีษวไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่ อง
มีค่าไม่เกิน 60 ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 6.41 กรัม/วินาที

- ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากปล่องมีค่าไม่เกิน
15 mg/m3 หรืออัตราการระบายไม่เกิน 0.78 กรัม/วินาที

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 2-8

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)
ค่าความเข้มข้นของสารพิษดัง กล่าว เป็นค่าสภาวะอุณ หภูมิ 25
องศาเซลเซี ย ส ความดั น 1 บรรยากาศ และปริ ม าณออกซิ เ จน
ส่วนเกินในการเผาไหม้ ร้อยละ 7
กรณีฉุกเฉิน
(1) ปล่องระบายของเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า (Gas engine) จานวน 3 ปล่อง
- ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากแต่ ละ
ปล่องมีค่าไม่เกิน 10 ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 0.20 กรัม/
วินาที
-ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ระบายออกจากแต่ละ
ปล่องมีค่าไม่เกิน 60 ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 0.84 กรัม/
วินาที
-ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่า
ไม่เกิน 15 mg/m3 หรืออัตราการระบายไม่เกิน 0.10 กรัม/วินาที
ค่าความเข้มข้นของสารพิษดังกล่าว เป็นค่าสภาวะอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาณออกซิเจนส่วนเกินใน
การเผาไหม้ร้อยละ 7

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ภาคผนวก ข-6 ผลการตรวจวัดค่า
การระบายสารมลพิษทางอากาศ
(CEMs) ระหว่างเดือนมกราคมมิถุนายน พ.ศ. 2563

หน้า 2-9

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

ภาคผนวก ข-8 แผนตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจาปี 2563

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)
(5) ต้องควบคุมปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ระบายออกในปริมาณ
ที่กาหนดไว้โดยใช้ระบบควบคุมแบบ Dry NOx (DLN) และ Selective
Calalytic Reduction (SCR)
(6) ติ ด ตั้ ง ระบบการเตือ นเพื่ อ ควบคุม ค่า อั ตราการระบายปริ ม าณก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนไว้ที่ 2 ระดับ คือ
1) ระดับที่ 1 เมื่อค่าการระบายปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มี
ค่าความเข้มข้น ร้อยละ 95 ของค่าควบคุม เจ้าหน้าที่จะทาการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ และแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุม ให้เฝ้า
ระวังค่าการระบายปริมาณก๊าซออกไซด์ ของไนโตรเจนไม่ให้เกิน
กว่าค่าควบคุม
2) ระดับที่ 2 เมื่อค่าการระบายปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมีค่า
ความเข้ ม ข้ น เท่ า กั บ ค่ า ควบคุ ม (100% ของค่ า ควบคุ ม ) เจ้ า หน้ า ที่ จ ะ
ด าเนิ น การลดก าลั ง การผลิ ด ลง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ค่ า การระบายปริ ม าณก๊ า ซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนเกินกว่าค่าควบคุม
7. ด าเนิ น การตรวจสอบความถูก ต้อ งการทางานของระบบเครื่ องมือ - โครงการจะดาเนิ นการตรวจสอบความถูก ต้อ งการท างานของระบบ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (CEMs) จากปล่องอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องตามแผนการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 2-10

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

2. เสียง
1. ควบคุ มระดั บเสี ยงที่ ริ ม รั้ วโครงการด้ านที่ ติ ดกั บ ชุ มชน ไม่ เกิ น 70 - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการฯ กาหนด โดยได้มอบหมายให้
เดซิเบล (เอ)
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
เป็นผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบระดั บเสียงบริ เวณริมรั้ วโครงการ
ด้ า นที่ ติ ด กั บ ชุ ม ชน ระหว่ า งวั น ที่ 22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่
ระหว่าง 57.5 – 60.4 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่กาหนด และ
ตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.2.1

-

ภาคผนวก ค-2 ใบรายงานผลการ
วิเคราะห์ระดับเสียงทัว่ ไป

2. ให้ดาเนินการปลูกต้นไม้และดูแลตามแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อเป็น - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยดาเนินการปลูกต้ นไม้
แนวเขตลดฝุ่ น และลดระดั บ เสี ย งต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบโครงการ
บริ เ วณริ ม รั้ ว ของโครงการเพื่ อ ลดฝุ่ น และลดระดั บ เสี ย งต่ อ ชุ ม ชน
โดยเฉพาะด้านที่ติดกับพื้นที่ของชุมชน
โดยรอบ

-

รู ป ที่ 2-3 ต้ น ไม้ บ ริ เ วณริ ม รั้ ว ของ
โครงการ

- โครงการได้ดาเนิ นการตามมาตรการกาหนด โดยจั ด ให้ มี เจ้ า หน้าที่

-

รู ป ที่ 2 -4 กา รประ ชา สั ม พั น ธ์
กิ จ กรรม และข้ อ มู ล ของโครงการ
ให้กับชุมชนรับทราบ

3. ในกรณีที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินหรือสามารถทราบแผนดาเนินการล่วงหน้า
เช่น การเริ่มเดินระบบ การหยุดเดินระบบ และการเกิดเหตุผิดปกติ
กับอุปกรณ์เครื่องจักรกลในระหว่างการเดินเครื่อง เป็นต้น โครงการ
จะมีหน่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการก่อนเริ่ม
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังผิดปกติ

มวลชนสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และข้อมูลของโครงการให้
ชุมชนได้รับทราบอยู่เสมอ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

2. เสียง (ต่อ)
4. บารุงรักษาเครื่องจั กรต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และพิจารณาเลื อ กใช้ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยมีแผนการตรวจสอบ
วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งกาเนิดตามความเหมาะสมเพื่อลดโอกาส
สภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ และดาเนินการบารุงรักษาเป็นประจาทุกปี
ของการเกิดเสียงดัง
ทั้งนี้โครงการได้ดาเนินการสร้างอาคารกั้ นเสียงบริ เวณ Gas Engine
Generator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดระดับเสียง

-

ภาคผนวก ข-4 แผนการซ่อมบารุง
เครื่องจักรประจาปี พ.ศ. 2563
รูปที่ 2-5 อาคาร และภายในอาคารกั้น
เสียงบริเวณ Gas Engine generator

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยปฏิบัติตามคู่มือและ

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับ
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน
รูปที่ 2-5 อาคารกั้นเสียงบริเวณ Gas
Engine Generator แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ
ภายในอาคาร

6. จั ด ท าสั ญลั ก ษณ์ ห รือ ป้ ายเตือ นในบริ เวณที่มี ระดับ เสี ยงดั งเกิ น 80 - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยติดตั้งป้ายเตือนบริเวณ
เดซิเบล(เอ)
ที่มีระดับเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล(เอ)

-

รูป ที่ 2-6 ป้ายเตือนบริเวณที่มีระดับ
เสียงดังเกิน 80 เดซิเบล(เอ)

7. จัดให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ว นบุ คคล เช่ น ที่ ค รอบหู/ที่อุดหู - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยปฏิบัติตามคู่มือและ
สาหรับพนักงานที่ป ฏิบัติงาน หรือเข้าไปในบริเวณที่มีโ อกาสได้ รั บ
ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ว ยความปลอดภั ยในการทางาน ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ใ นการ
เสียงเกินกว่า 80 เดซิเบล(เอ) และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสารองไว้อย่าง
ท างานในพื้ น ที่ ที่ มี เ สี ย งดัง พร้ อ มทั้ ง คอยตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
เพี ย งพอ และต้ อ งควบคุ ม พนั ก งานให้ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ความ
อันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ และเพียงพอต่อ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
พนักงาน

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน
รูปที่ 2-7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (ที่ครอบหู/ที่อุดหู)

5. การทางานติดต่อกันของพนักงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/กะ ระดับความดัง
ของเสียงที่พนักงานได้รับต้องไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)

ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ว ยความปลอดภั ยในการทางาน ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ใ นการ
ทางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ทั้งนี้โครงการได้ดาเนินการสร้างอาคารกั้น
เสี ย งบริ เ วณ Gas Engine generator เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลด
ระดับเสียง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยปฏิบัติตามคู่มือและ

-

เอกสารอ้างอิง

2. เสียง (ต่อ)
8. ในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานต้องใส่ที่ครอบหูหรือปลั๊กอุดหู

ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ว ยความปลอดภั ยในการทางาน ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ใ นการ
ท างานในพื้ น ที่ ที่ มี เ สีย งดัง รวมทั้ ง อบรมเรื่ อ งความปลอดภั ย ให้ กับ
พนักงานก่อนเริ่มดาเนินงาน รวมทั้งการจัดให้มีการติดตามตรวจวั ด
ระดับเสียงในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
9. พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ที่มี ร ะดั บ เสีย งเกิ น 90 เดซิ เ บล(เอ) ต้ อ ง - โครงการได้ ดาเนิ นการตามมาตรการก าหนด โดยปฏิ บั ติ ตามคู่ มื อและ
ทางานติดต่อกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน ข้อควรปฏิบัติในการทางานใน
พื้นที่ที่มีเสียงดัง

-

10. จั ดฝึ กอบรมเป็ นประจ าทุ กปี อย่ างน้ อย ปี ละ 1 ครั้ ง เกี่ ยวกั บการให้ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดอบรมการให้ความรู้
ความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และความรู้ด้าน
ความเข้ า ใจการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คล และความรู้ ด้ า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานอย่างปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานอย่างปลอดภัย ให้กั บ
พนักงานอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี และอบรมให้กับพนักงานก่อน
เริ่มดาเนินงานเป็นประจา

-

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับ
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ภาคผนวก ค-6 ใบรายงานผลการ
วิเคราะห์เสียงในสถานประกอบการ
รูปที่ 2-7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (ที่ครอบหู/ที่อุดหู)
ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับ
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ภาคผนวก ข-9 เอกสารประกอบการ
อบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการ
ทางาน
รู ป ที่ 2-8 บรรยากาศการอบรมให้
ความรู้ความปลอดภัยในการทางาน
รู ป ที่ 2-9 พนั ก งานสวมใส่ อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลข ณะ
ปฏิบัติงาน

หน้า 2-13

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

3. คุณภาพนาผิวดิน
1. จัดให้มีบ่อแยกน้า/น้ามัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ามันออกจาก - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดให้มีบ่อแยกน้า/น้ามัน
น้ าเสี ย ที่ มี ก ารปนเปื้ อ ของน้ ามัน แล้ ว ส่ ง ต่ อ ไปยั ง บ่ อ พั ก น้ าทิ้ง เพื่อ
และบ่อพักน้าทิ้ง รวมทั้งโครงการได้ดาเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดน้ า
ตรวจสอบคุณภาพน้าก่อนระบายน้าทิ้งลงสู่แม่น้าแม่กลองต่อไป
อั ต โนมั ติ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพบ่ อ พั ก น้ าทิ้ ง (Inspection Pond)
ก่อนระบายลงสู่แม่น้าแม่กลอง

-

2. จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลไว้อย่างเพียงพอแก่พนักงาน - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดเตรียมห้องส้วมที่
ตามที่ ก ฎหมายกาหนดพร้ อ มทั้ง จัดสร้ างถั งบ าบั ดน้ าเสีย สาเร็จรูป
ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลอย่ า งเพี ย งพอ พร้ อ มทั้ ง จั ด สร้ า งถั งบ าบั ดน้ าเสีย
เพื่อบาบัดน้าเสียจากสานักงานโครงการก่อนระบายน้าทิ้งลงสู่ บ่ อ พัก
สาเร็จรูป เพื่อบาบัดน้าเสียจากห้องห้องน้าก่อนระบายน้าทิ้งไปยังบ่อ
น้าทิ้งของโครงการฯ
พักน้าทิง้ ต่อไป

-

3. จัดให้มีรางระบายน้าฝนภายในโครงการ แยกออกจากระบบระบาย - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยแยกรางระบายน้าฝน
น้าเสีย
ออกเป็น 1. รางระบายน้าฝนปนเปื้อน 2. รางระบายน้าฝนไม่ปนเปื้อน
3. รางระบายน้าฝนปนเปื้อนที่ผ่านการแยกน้ามัน

-

4. จัดให้มีบ่อพักน้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร หรือ - โครงการได้ดานินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดสร้างบ่อพักน้าทิ้ง ซึ่ง
ที่สามารถเก็บน้าไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบ่อพักน้าทิ้งจะเป็นบ่ อ
เป็นบ่อคอนกรีตขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร
คอนกรีต

-

5. จัดให้มีบ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) จานวน 1 บ่อ ขนาด - โครงการได้ จั ด สร้ า งบ่ อ พั ก น้ าทิ้ ง ฉุ ก เฉิ น จ านวน 1 บ่ อ ซึ่ ง เป็ น บ่ อ
750 ลูกบาศก์เมตร ความจุอย่างน้อย 1 วัน หรือสามารถจัดเก็บไว้ได้ไม่
คอนกรีตขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับ น้าทิ้ง กรณีที่ ผ ลการ
น้อยกว่า 1 วัน โดยบ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉินจะเป็นบ่อคอนกีต เพื่อรองรับ
ตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
น้าระบายทิ้งในกรณีทผี่ ลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งจากบ่อพักน้าทิ้งไม่

-

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ภาคผนวก ข-10 แผนผังการจัดการ
น้าทิ้งของโครงการ
รูปที่ 2-10 บ่อดักไขมัน
รู ป ที่ 2 -1 1 บ่ อ พั ก น้ า ทิ้ ง แ ละ
บ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-10 แผนผังการจัดการ
น้าทิ้งของโครงการ
รู ป ที่ 2-12 ห้ อ งน้ าภายในพื้ น ที่
โครงการ
ภาคผนวก ข-11 แผนผังรางระบาย
น้าโดยรอบพื้นที่โครงการ
รู ป ที่ 2-13 รางระบายน้ าบริ เ วณ
พื้นที่โครงการ
รู ป ที่ 2 -1 1 บ่ อ พั ก น้ า ทิ้ ง แ ละ
บ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน
รู ป ที่ 2 -1 1 บ่ อ พั ก น้ า ทิ้ ง แ ละ
บ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน

หน้า 2-14

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

3. คุณภาพนาผิวดิน (ต่อ)
เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ทั้ ง นี้ ในการท างานปกติ บ่ อ พั ก
น้าทิ้งฉุกเฉินจะอยู่ในสภาพแห้งพร้อมรับน้าจากบ่อพักน้าทิ้งตลอดเวลา
6. ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณ หภู มิ ค่าความ - โครงการได้ ติ ด ตั้ง ระบบ Online Monitoring ที่ บ ริ เ วณบ่ อ พั ก น้ าทิ้ง
เป็นกรด-ด่าง ค่าการนาไฟฟ้ า และค่าออกซิเ จนละลายน้ าบริ เ วณ
(Inspection Pond) ดั ช นี ที่ ต รวจวั ด ได้ แ ก่ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง
บ่อพักน้าทิ้ง และจุดตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายลงสู่
ค่ า การน าไฟฟ้ า และค่ า ออกซิ เ จนละลายน้ า และรายงานผลการ
แม่ น้ าแม่ ก ลอง และต้ อ งสามารถรายงานผลไปยังจอแสดงผลการ
ตรวจวัดดังกล่าวไปยังจอแสดงผลที่ห้องควบคุมของโครงการ
ตรวจวัดไปยังห้องควบคุมของโครงการ

-

ภาคผนวก ข-12 ผลการติ ด ตาม
ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพบ่ อ น้ าทิ้ ง
ระบบ Online Monitoring
รูปที่ 2-14 ระบบ Online Monitoring
รูปที่ 2-15 ห้องควบคุมของโครงการ

7. ควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง จากบ่ อ พั ก น้ าทิ้ ง ให้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตาม - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยผลการตรวจวั ด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560) เรื่อง กาหนด
คุณภาพน้าทิ้ง บริเวณบ่อพักน้าทิ้งสุดท้าย (Inspection Pond) ด้วย
คุณภาพของน้าทิ้งให้ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนนา
ระบบ Online Monitoring พบว่ า ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นมกราคมกลับไปใช้ในโครงการและระบายลงสู่แม่น้าแม่กลองต่อไป
มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2563 มี อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 28.56-37.32 องศา
กรณีที่คุณภาพน้าทิ้งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เซลเซี ย ส ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งอยู่ ร ะหว่ า ง 7.18-8.26 ปริ ม าณ
1) ในกรณีที่คุณภาพน้าจากบ่อพักน้าทิ้งไม่ได้มาตรฐานจะส่งน้าทิ้งไปยัง
ออกซิเจนอยู่ระหว่าง 1.35-6.96 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าการนาไฟฟ้า
บ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) เพื่อบาบัดน้าทิ้งให้คุณภาพ
อยู่ระหว่าง 816.86-1,617.36 uS/cm เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศ
น้ าทิ้ ง อยู๋ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานก่ อ นจะระบายไปยั ง บ่ อ พั ก น้ าทิ้ ง
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560) เรื่อง กาหนดคุณภาพของ
(Holding Pond) และเติมอากาศให้มีค่า DO ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม
น้าทิ้งให้ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าอุณหภูมิ และค่า
ต่อลิตร ก่อนนาไปใช้ประโยชน์
ความเป็นกรด-ด่าง ของน้าทิ้งในช่วงดังกล่าวมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ
2) กรณีที่คุณภาพน้าทิ้งของโครงการมีค่าไม่เ ป็น ไปตามค่าที่กาหนดไว้
ที่กาหนด ทั้งนี้ปริมาณออกซิเจนละลาย และค่าการนาไฟฟ้ายังไม่ได้มี
และทางโครงการไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน้าทิ้งที่เกิดเหณฑ์มาตรฐาน
การกาหนดค่ามาตรฐานอย่างใด นอกจากนี้ได้กาหนดให้บริษัท ยูไนเต็ด
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด เข้าดาเนินการ

-

ภาคผนวก ข-12 ผลการติ ด ตาม
ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพบ่ อ น้ าทิ้ ง
ระบบ Online Monitoring
ภาคผนวก ค-3 ใบรายงานผลการ
วิเคราะห์น้าทิ้ง/น้าผิวดิน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 2-15

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

3. คุณภาพนาผิวดิน (ต่อ)
ดังกล่าวได้ โครงการจะแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดการน้า
ทิ้งจากหน่วยงานราชการ มารับน้าดังกล่าวไปกาจัดภายนอกโครงการ

เก็ บ ตั ว อย่ า งคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น และผลการตรวจ
วิเคราะห์พบว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ กาหนด

4. คุณภาพนาใต้ดิน
1. ห้ามไม่ให้สูบน้าใต้ดินมาใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โครงการไม่ได้สูบน้าใต้ดิน

-

ภาคผนวก ข-13 สาเนาหนังสือขอ
อนุญาตการสูบน้าแม่กลอง

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน
รูปที่ 2-16 ถังขยะแยกประเภท/
พื้นที่สาหรับจัดเก็บขยะ

-

รู ป ที่ 2 -1 1 บ่ อ พั ก น้ า ทิ้ ง แ ละ
บ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน

-

ภาคผนวก ข-14 แบบตะแกรง

มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยน้าใช้ของโครงการได้รับอนุญาตให้ สูบ น้า
จากแม่ น้ าแม่ ก ลองมาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ตามมติ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการลุ่มน้าแม่กลอง ตามเลขที่ ทส. 0611 สลก 14/ ว 040
2. ห้ า มไม่ ใ ห้ มี ก ารเทกองมู ล ฝอยหรื อ กากของเสี ย จากกิ จ กรรมการ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยมีการจัดการด้านมูลฝอย
ดาเนินงานไว้กลางแจ้ง อาจเกิดน้าชะซึมลงสู่ใต้ดิน
หรื อกากของเสี ยจากกิ จ กรรมการด าเนิ นงาน ซึ่ งระบุ ไว้ ในคู่ มื อ และ
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งได้ จัดเตรียมถังขยะ
แยกประเภทบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ สาหรับ
จัดเก็บขยะ
3. ระบบบาบัดน้าเสียและบ่อพักน้าทิ้งของโครงการจะต้องเป็นคอนกรีตหรือ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดตั้งบ่อพักน้ าทิ้ ง
มีการปูรองด้วยวัสดุที่ป้องกันการรั่วซึมของน้าลงสู่แหล่งน้าใต้ดินได้
ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีต
5. นิเวศวิทยาทางนา
1. ติดตัง้ ตะแกรงขนาด 1 นิว้ ที่ปลายท่อสูบน้าของโครงการ เพื่อป้องกัน
เศษขยะอุดตันปลายท่อสูบน้าเข้าสู่บ่อพักน้า

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยติดตั้งตะแกรงขนาด 1 นิ้ว
ที่ปลายท่อสูบน้าของโครงการเพื่อป้องกันเศษขยะอุดตันปลายท่อสู บ น้า
เข้าสู่บ่อพักน้า

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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หน้า 2-16

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยติดตั้งตะแกรงขนาด

-

ภาคผนวก ข-14 แบบตะแกรง

3. ตรวจสอบประสิท ธิภาพการทางานของตะแกรง และหมั่นทาความ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยดาเนินการตรวจสอบ
สะอาดตะแกรงเป็นประจาทุกสัปดาห์
ประสิทธิภาพการทางานของตะแกรง รวมทั้งทาความสะอาดตะแกรงเป็น
ประจาอย่างสม่าเสมอ

-

4. ออกแบบให้ติดตั้งท่อสูบน้าที่ระดับสูงจากพื้นที่ห้องน้าที่ +0.2 เมตร - โครงการได้ ดาเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยติ ด ตั้งท่ อ สู บน้าที่
รทก. และติ ด ตั้ ง ตะแกรงกรองขนาด 6 มิ ล ลิ เ มตร ที่ เ ครื่ อ งสูบน้า
ระดับสูงจากพื้นที่ห้องน้าที่ +0.2 เมตร รทก. และติดตั้งตะแกรงกรอง
เพื่อป้องกันสัตว์น้าวัยอ่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในสถานีสูบน้า
ขนาด 6 มิลลิเมตร ที่เครื่องสูบน้า
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาในแม่น้าแม่กลอง - โครงการได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการปล่ อ ยพั น ธุ์ ป ลาใน
โดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยเป็นชนิดท้องถิ่นที่สามารถพบได้ตลอดลาน้าแม่
แม่ น้ าแม่ ก ลอง มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี พ.ศ. 2563 โครงการได้
กลองและมี ค วามทนต่ อ การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ า เช่ น ปลา
ก าหนดให้ จั ดกิจ กรรมในช่ วงระหว่างเดือ นกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.
ตะเพี ย นขาว ปลากดเหลื อง ปลาสวาย ปลาดุ ก อุ ย ปลาไหล ปลา
2563
หมอไทย และปลาช่อน เป็นต้น บริเวณท้ายน้าของจุดสูบน้า
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ - โครงการได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุ รั ก ษ์
น้าจืดของแม่น้าแม่กลอง รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมจิตสานึก ใน
ระบบนิเวศน้าจืดของแม่น้าแม่กลอง และรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น เช่น
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านการดาเนินงานส่วน
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของประมงอาเภอบ้านโป่ง
ชุมชนสัมพันธ์
เป็นต้น

-

ภาคผนวก ข-15 แบบตรวจสอบสภาพ
ของรางระบายน้ าตามจุ ด ต่ า งๆ
ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ข-16 แผนผั งท่ อสู บน้ า
และตะแกรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง

5. นิเวศวิทยาทางนา (ต่อ)
2. ติดตัง้ ตะแกรงกรองขนาด 6 มม. ที่ปลายท่อสูบน้าของสถานีสูบน้า
เพื่อลดจานวนสัตว์น้าวัยอ่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในโครงการ

6 มิ ล ลิ เ มตร ที่ ป ลายท่ อ สู บ น้าของโครงการ เพื่ อ ลดจ านวนสัตว์น้า
วัยอ่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในโครงการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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-

ภาคผนวก ข-17 แผนการ
ด า เนิ น ง า นส่ ว นชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ประจาปี 2563

-

ภาคผนวก ข-17 แผนการ
ด า เนิ น ง า นส่ ว นชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ประจาปี 2563

หน้า 2-17

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

6. การใช้นา
มาตรการทั่วไป
1. จัดเตรียมบ่อเก็บน้าสารองขนาดประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ - โครงการจัดเตรียมบ่อเก็บน้าสารองขนาดประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตร
ในโครงการได้ประมาณ 6 วัน
เพื่อสารองน้าสาหรับใช้ในโครงการ

-

รู ป ที่ 18 บ่ อ เก็ บ น้ าส ารองขนาด
20,000 ลูกบาศก์เมตร

2. นาน้าที่ผ่านการบาบัดแล้วจากบ่อพักน้าทิ้ง กลับมาใช้ในการรดน้ า - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยน าน้ าที่ ผ่ า นการ
ต้นไม้ ล้างพื้น/เครื่องจักรอุปกรณ์ ใช้ในห้องสุขา เป็นต้น
ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานฯ นากลับมาใช้ ร ดน้ า
ต้นไม้ ล้างพื้น และเครื่องมืออุปกรณ์

-

รูปที่ 2-19 การรดน้าโดยใช้น้าที่ผ่าน
การบาบัด

- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์เรื่ องการใช้ น้าอย่ างมี ประสิทธิภาพให้ กับ

-

รูปที่ 2-20 ป้ายรณรงค์การใช้น้า

-

ภาคผนวก ข-18 แผนผังดุลการใช้นา้
รูปที่ 2-19 การรดน้าโดยใช้น้าที่ผ่าน
การบาบัด

-

ภาคผนวก ข-13 สาเนาหนังสือขอ
อนุญาตการสูบน้าแม่กลอง

-

ภาคผนวก ข-13 สาเนาหนังสือขอ
อ นุ ญ า ต ก า ร สู บ น้ า แ ม่ ก ล อ ง
ภาคผนวก ข-19 ปริ ม าณน้ าเข้ า ออกจา กระ บบ ระ หว่ า ง เดื อ น
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

3. รวมทั้งรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ บริเวณห้องน้า และป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ
4. หมุนเวียนน้าใช้ในระบบหล่อเย็นประมาณ 5 รอบ

- การทางานของระบบหล่อเย็นมีการใช้น้าหมุนเวียนดังมาตรการกาหนด
รวมทั้ ง น้ าที่ ผ่ า นจากระบบหล่ อ เย็ น ที่ ไ ด้ ม าตรฐานทางโครงการได้
นามาใช้ในการรดน้าต้นไม้ ล้างพื้น และเครื่องมืออุปกรณ์

5. สูบน้าได้ในปริมาณที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรฐานกาหนด โดยได้รับอนุญาตให้สูบน้า
จากแม่ น้ าแม่ ก ลองมาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ตามมติ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการลุ่มน้าแม่กลอง ตามเลขที่ ทส. 0611 สลก 14/ ว 040

6. บันทึกปริมาณการสูบน้าของโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่
ได้รับอนุญาต

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยบันทึกปริมาณการใช้
น้าของโครงการ รวมทั้งปริมาณการระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย
เป็นประจาทุกวัน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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หน้า 2-18

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

6. การใช้นา (ต่อ)
7. พิจารณาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า หรือพิจารณาการ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยการนาน้าที่ผ่านระบบ
หมุนเวียนน้าใช้ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น
บาบัดแล้วหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการ และการรณรงค์
เรื่องการใช้น้าให้กับพนักงานภายในโครงการ

-

รูปที่ 2-20 ป้ายรณรงค์การใช้น้า

8. นาน้าฝนที่ไม่ปนเปื้อนจากบ่อหน่วงน้าฝนกลับมาที่บ่อเก็บน้าดิบของ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด ตามแผนปฏิบัติการด้าน
โครงการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่อไป
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม

-

ภาคผนวก ข-20 แผนปฏิบัติการด้าน
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม

9. ตรวจสอบสภาพท่อน้าและซ่อมแซมท่อน้ารั่วทันที เพื่อป้องกันการ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยมีการตรวจสอบสภาพ
สูญเสียน้า
ท่อน้า เป็นประจาทุกเดือน และหากพบการชารุดเสียหายจะดาเนินการ
ซ่อมแซมท่อน้าในทันที

-

ภาคผนวก ข-21 แบบตรวจสอบ
สภาพท่ อ น้ าตามจุ ด ต่า งๆ ระหว่ า ง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

10. ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ สดงระดั บ น้ าของแม่ น้ าแม่ ก ลองในต าแหน่ ง ที่ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยได้ดาเนินการติดตั้ง
ประชาชนสามารถเห็นได้ชัดเจน
อุปกรณ์แสดงระดับน้าของแม่น้าแม่กลอง ที่บริเวณสถานีสูบน้า

-

รู ป ที่ 2-21 อุ ป กรณ์ แ สดงระดับน้า
ของแม่น้าแม่กลอง

11. ตรวจสอบระดับน้าในแม่น้าแม่กลอง ณ ตาแหน่งจุดสูบเจ้าสู่สถานี - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรฐานที่กาหนด โดยจะทาการสูบน้าจาก
สูบน้าของโครงการ พร้อมบันทึกระดับน้าเป็นประจาทุกวัน หากระดับ
แม่ น้ าแม่ ก ลอง หากระดั บ น้ าในแม่ น้าแม่ ก ลองสู งกว่ า +1.00 เมตร
น้ าในแม่ น้ าแม่ ก ลองสู ง กว่ า +1.00 เมตร รทก. จะท าการสู บ น้ า
รทก. แต่หากระดับน้าต่ากว่า +1.00 เมตร รทก. จะหยุดสูบน้าโดยได้
ตามปกติ แต่หากระดับน้าในแม่น้าแม่กลองต่ากว่า +1.00 เมตร รทก.
บันทึกในรายงานปริมาณการสูบน้า และระดับน้าแม่กลอง
ทางโครงการจะหยุดสูบน้าจากแม่น้าแม่กลอง (ระดับน้า ณ ตาแหน่ง
จุดสูบน้าเข้าสถานีสูบน้าของโครงการที่ +1.00 เมตร รทก.ประเมิน
จากอัตราการระบายน้าจากเขื่ อนแม่ก ลองที่ 80 ลูกบาศก์เมตรต่ อ
วินาที)

-

ภาคผนวก ข-22 รายงานการสูบน้ า
และระดับน้าแม่น้าแม่กลอง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยมีมาตรการการใช้น้า

-

ภาคผนวก ข-18 แผนผังดุลการใช้นา้

-

รู ป ที่ 2-22 บ่ อ หน่ ว งน้ าฝนขนาด
13,600 ลูกบาศก์เมตร

-

ภาคผนวก ข-20 แผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านการระบายน้าและการป้องกันน้า
ท่วม

6. การใช้นา (ต่อ)
มาตรการกรณีที่เกิดภัยแล้ง ไม่สามารถสูบน้าจากแม่น้าแม่กลองได้
1. พนักงานเดินเครื่องประเมินสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อทาการประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งสั่งการ
เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการปรับลดกาลังการผลิตเพื่อระงับ
การเดินเครื่อง
2. พนักงานเดินเครื่องแจ้งให้ผู้จัดการแผนกเดินเครื่อง/ผู้จัดการกะติดต่อ
ประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) เพื่อแจ้ง
ลดกาลัง/หยุดเดินระบบผลิตไฟฟ้า

เพื่ อ รองรั บ กรณี ก ารเกิ ด ภั ย แล้ ง และไม่ ส ามารถสู บ น้ าจากแม่ น้ า
แม่กลองได้

7. การระบายนาและการป้องกันนาท่วม
1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝนของโครงการปริมาตรอย่างน้อย 13,600 ลูกบาศก์ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดทาบ่อหน่วงน้าฝน
เมตร ซึ่งสามารถหน่วงน้าไว้ได้ในพื้นที่โครงการอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
ขนาด 13,600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถหน่วงน้าไว้ได้ในพื้นที่โครงการ
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
7. การระบายนาและการป้องกันนาท่วม (ต่อ)
2. การระบายน้ าออกจากบ่ อ หน่ ว งน้ าฝนของโครงการจะใช้ แนวท่อ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด ตามแผนปฏิบัติการด้าน
ร่วมกับท่อสูบน้าดิบซึ่งมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม ซึ่งมีการจัดการการระบายน้ า
2.1 สภาวะปกติ
ออกจากบ่อหน่วงน้าฝนทั้ง 2 กรณี ได้แก่ กรณีสภาวะปกติ และสภาวะ
1) เมื่ อ ปริ ม า ณน้ า ข องบ่ อ หน่ ว ง น้ าฝน ( Strom Drain
ไม่ปกติ หรือกรณีที่น้าในบ่อเก็บน้าดิบมีปริมาณเต็มความจุ
Retention Pond) เต็ ม ความจุ ข องบ่ อ ให้ เ ดิ น เครื่ อ งสู บ
น้าฝน เครื่องที่ 1 และ 2 (Strom Water Pump 1 และ 2)
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

7. การระบายนาและการป้องกันนาท่วม (ต่อ)
และเปิ ดวาล์ว ตั ว ที่ 1 และ 2 เพื่ อ ส่ ง น้ าไปยังบ่ อเก็ บ น้าดิบ (Raw
Water Pond)
2) เมื่ อระดั บน้ าอยู่ ในเกณฑ์ ที่ สามารถสู บ จากแม่ น้ าได้ จะ
เดินเครื่องสูบน้าดิบเครื่องที่ 1 และ 2 (Raw water pump
1 และ 2) และเปิดวาล์ว ตัวที่ 6 และ 7 เพื่อส่งน้าไปยังบ่อ
เก็บน้าดิบ (Raw water pond)
3) ในสภาวะปกติวาล์วตัวที่ 3 และ 8 จะปิด
2.3 สภาวะไม่ ป กติห รื อ กรณี ที่น้าในบ่ อ เก็ บ น้าดิบ มีป ริ มาณเต็ม
ความจุ เมื่ อ ระดั บ น้ าของบ่ อ หน่ ว งน้ าฝน ( Strom Drain
Retention Pond) และบ่ อ เก็ บ น้ าดิ บ (Raw water Pond)
เต็มความจุของบ่อ จะหยุดเดินเครื่องสูบน้าดิบเครื่องที่ 1 และ
2 (Raw water Pump 1 และ2) และจะเดินเครื่องสูบน้ าฝน
เครื่องที่ 1 และ 2 (Strom Water Pump 1 และ 2) โดยเปิด
วาล์วตัวที่ 1,2,3 และ 8 แล้วเปิดวาล์ว ตัวที่ 4,5,6 และ 7 เพื่อ
ส่งน้าไปยังแม่น้าแม่กลอง
3. กรณีที่ระบายน้าฝนไปยังบ่อเก็บน้าดิบจนเต็มความจุของบ่อแล้ว จะทา - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การระบายน้าฝนออกจากบ่อหน่วงน้าฝนลงสู่แม่น้าแม่กลองทางระบบท่อ
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
โดยใช้อัตราการสูบน้าระบายออกไม่เกิน 0.313 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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-

ภาคผนวก ข-20 แผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านการระบายน้าและการป้องกันน้า
ท่วม
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

7. การระบายนาและการป้องกันนาท่วม (ต่อ)
4. น้ าฝนปนเปื้ อ นจะถู ก ระบายลงสู่ บ่ อ แยกน้ าและน้ ามั น ( Oil - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด ตามแผนปฏิบัติการด้าน
Separator) เพื่อแยกน้ามันออกจากน้าทิ้ง ก่อนระบายน้าที่ผ่านการ
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม น้าฝนที่ปนเปื้อนจะถูกระบายลง
แยกน้าออกแล้วลงสู่บ่อพักน้าทิ้ง
สู่บ่อแยกน้าและน้ามัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ามันออกจากน้ าทิ้ง
ก่อนระบายน้าลงสู่บ่อพักน้าทิ้ง

-

ภาคผนวก ข-10 แผนผังการจัดการ
น้าทิ้งของโครงการ
ภาคผนวก ข-20 แผนปฏิบัติการด้าน
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม

5. ตรวจสอบรางระบายน้าในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ - โครงการได้ดาเนินการตรวจสอบสภาพรางระบายน้า การอุดตัน และ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตัน หากพบว่าระบบระบายน้าฝน/ระบบ
ความสะอาดของรางระบายน้าบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจาทุกเดือน
รวบรวมน้าของโครงการชารุดให้แก้ไขทันที

-

6. ท าความสะอาดทางระบายน้ าต่ า งๆ ภายในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ของทุกปี - โครงการได้ ด าเนิ น การท าความสะอาดรางระบายน้ าบริ เ วณพื้ น ที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าในพื้นที่โครงการ
โครงการ ภายในช่วงฤดูแล้งของทุ ก ปี เพื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการ
ระบายน้ า ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการระบายน้ าและการป้ อ งกั น
น้าท่วม

-

ภาคผนวก ข-15 แบบตรวจสอบสภาพ
ของรางระบายน้ าตามจุ ด ต่ า งๆ
ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ข-20 แผนปฏิบัติการด้าน
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
รูปที่ 2-23 กิจกรรมทาความสะอาด
รางระบายน้า

8. การจัดการกากของเสีย
มูลฝอยทั่วไป
1. คัดแยกมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ ก่อนที่จะรวบรวมไปยังจุด - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดเตรียมถังขยะแยก
พักเพื่อรอการจัดเก็บ
ประเภท โดยรอบพื้นที่โครงการก่อนจะรวบรวมไปยังจุดพักขยะ และ
ประสานงานกับเทศบาลตาบลเบิกไพรเข้ามาดาเนินการเก็บขยะมูลฝอย
เพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

ภาคผนวก ข-23 บันทึกปริมาณขยะ
ทั่วไป และขยะรีไซเคิล ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ข-24 ส าเนาหนังสือขอ
ความอนุ เ คราะห์ เ ทศบาลต าบล
เบิกไพรการจัดเก็บขยะทั่วไป
หน้า 2-22

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

8. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)
ภาคผนวก ข-25 สาเนาใบเสร็จการ
จัดการขยะมูลฝอย
รูปที่ 2-16 รูปถังขยะแยกประเภท/
พื้นที่สาหรับจัดเก็บขยะทั่วไป
รูปที่ 2-24 รถจัดเก็บขยะมูลฝอย
ทั่วไป
รูปที่ 2-17 อาคารจัดเก็บขยะทัว่ ไป
และกากของเสียอุตสาหกรรม

2. จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคา - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดสร้างพื้นที่สาหรับ
ปิดคลุมและพื้นคอนกรีต แยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน
จัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหลังคาปิดคลุม และพื้น
คอนกรีต รวมทั้งแยกประเภทของเสียและติดป้ายอย่างชัดเจน

-

3. จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายใน - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดเตรียมถังขยะแบบ
โครงการอย่างเพียงพอ
แยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิดโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ

-

รูปที่ 2-16 รูปถังขยะแยกประเภท/
พื้นที่สาหรับจัดเก็บขยะทั่วไป

4. จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด เพื่อเก็บกากของเสียของ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดเตรียมถังขยะแบบ
อุตสาหกรรม และเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีหลังคาปกคลุม พร้อมทั้งติดป้าย
แยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิดโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ และนามา
ประกาศให้ชัดเจน
เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม

-

5. ประสานกั บ หน่ วยงานปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นหรื อ หน่ว ยงานที่ได้ขอ - โครงการได้มอบหมายให้โครงการเดินเครื่อง และบารุงรักษา (การไฟฟ้า
อนุญาตจากทางราชการในการจัดเก็บมูลฝอย เพื่อนาไปกาจัดต่อไป
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป
โดยประสานกับนายกองค์การบริ หารเทศบาลตาบลเบิ กไพร ในการ
กาจัดขยะมูลฝอย

-

รูปที่ 2-16 รูปถังขยะแยกประเภท/
พื้นที่สาหรับจัดเก็บขยะทั่วไป
รูปที่ 2-17 อาคารจัดเก็บขยะทัว่ ไป
และกากของเสียอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ข-24 ส าเนาหนังสือขอ
ความอนุ เ คราะห์ เ ทศบาลต าบล
เบิกไพรการจัดเก็บขยะทั่วไป

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 2-23

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563
ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

6. รวบรวมของเสีย ประเภทต่างๆ จากกระบวนการผลิต และแจ้ง ให้ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยการรวบรวมของเสีย
บริ ษั ท ที่ ไ ด้รับ อนุ ญาตจากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมมารั บ ไปกาจัด
ประเภทต่างๆ จากกระบวนการผลิตโดยบันทึกและปริมาณของเสียไว้
ต่อไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อรอส่งกาจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
7. จัดทาบันทึกชนิด ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และการขนส่งออก - โครงการได้ ด าเนิ นการการตามมาตรการก าหนด โดยมี การจดบั นทึ ก
นอกพื้นที่โครงการ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจาหน่ายหรือกาจัด
ปริ ม าณกากของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ รอก าจั ด ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม

-

รู ป ที่ 2-24 รถจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอย
ทั่วไป
ภาคผนวก ข-26 แบบบั นทึ ก ชนิ ด
และปริมาณกากของเสีย ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

8. มีการซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่ องจั กรทุก ชนิดอย่างสม่าเสมอ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยมีการซ่อมบารุงยานพาหนะ
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิง ซึ่งการซ่อมบารุงดังกล่าวจะต้อง
และเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องภายนอกโครงการ ซึ่งบริษัท ช. เอราวัณมอเตอร์
กระทาในบริเวณที่จัดเอาไว้หรือบนพื้นผิวที่แข็งเและมีวัสดุรองกันการ
ราชบุรี จากัด เป็นผู้ดาเนินการส่งน้ามันเครื่องที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายไป
รั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้า
กาจัด และของเสียที่เกิดขึ้นจากซ่อมบารุงเครื่องจักรทุกชนิด จะนาเข้า
จัดเก็บที่อาคารขยะทั่วไปและขยะอุตสาหกรรมเพื่อรอกาจัดต่อไป
- ทั้ ง นี้ จากกิ จกรรมการซ่ อ มบ ารุ ง ยานพาหนะและเครื่ องจั ก รจึ ง ไม่
ก่อให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แม่น้า

-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

8. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

ภาคผนวก ข-26 แบบบั นทึ ก ชนิ ด
และปริมาณกากของเสีย ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
รูปที่ 2-17 อาคารจัดเก็บขยะทัว่ ไป
และกากของเสียอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ข-27 สาเนาใบเสร็จการ
ตรวจสภาพยานพาหนะของโครงการ
รูป ที่ 2-17 อาคารจัดเก็บขยะทั่วไป
และกากของเสียอุตสาหกรรม

หน้า 2-24

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

8. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)
กากของเสียอันตราย
1. จัดให้มีถังรวบรวมน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ถังบรรจุน้ามันหล่อลื่นที่ใช้ - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยจั ด เตรี ย มถัง เพื่อ
แล้ ว และคราบน้ ามั น จาก Oil Separator ที่ มี ฝ าปิ ด ก่ อ นส่ ง ให้
รวบรวมน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว พร้อมทั้งบันทึกรายการกากของเสี ย
หน่วยงานรับกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรม
อุตสาหกรรม และรวบรวมเพื่อรอส่งไฟกาจัดตามประกาศกระทรวง
โรงงานอุตสาหกรรมนาไปกาจัดภายนอกต่อไป
อุตสาหกรรม
2. รวบรวมกากของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ นจากกระบวนการผลิ ต และคั ด แยก - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยรวบรวมของเสียประเภท
ประเภทก่อนส่งให้ศูนย์/บริษัท ที่รับดาเนินการตามกฎหมายกาหนด
ต่ างๆจากกระบวนการผลิ ตโดยบั นทึ กชนิ ดและปริ มาณกากของเสี ย
อุตสาหกรรม และรวบรวมเพื่อรอส่งกาจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
3. บันทึกชนิด/ประเภท ปริมาณ และการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยรวบรวมของเสียประเภท
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนาไปกาจัดภายนอกต่อไป
ต่ างๆจากกระบวนการผลิ ตโดยบั นทึ กชนิ ดและปริ มาณกากของเสี ย
อุตสาหกรรม และรวบรวมเพื่อรอส่งกาจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

-

ภาคผนวก ข-26 แบบบั นทึ ก ชนิ ด
และปริมาณกากของเสีย ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

-

ภาคผนวก ข-26 แบบบั นทึ ก ชนิ ด
และปริมาณกากของเสีย ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

-

ภาคผนวก ข-26 แบบบันทึกชนิด
และปริมาณกากของเสีย ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน

9. การคมนาคม
มาตรการทั่วไป
1. อบรมพนั ก งานขั บ รถปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรและข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ ที่ - โครงการได้ ด าเนิ น การอบรมด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน
โครงการกาหนดและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
กฎระเบียบตามการจราจร และข้อกาหนดของโครงการ ให้แก่พนักงาน
และผู้เข้ามาปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 2-25

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

9. การคมนาคม (ต่อ)
2. จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถอย่ างเพี ยงพอ ภายในโครงการในจุ ดที่เ หมาะสม - โครงการได้ดาเนินการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสาหรับ พนักงาน และผู้
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ
ที่มาติดต่ออย่างเพียงพอ ทั้งนี้โครงอยู่ระหว่างดาเนินการติดตั้ ง ป้ า ย
และเส้นทางที่จะเข้าสู่โครงการ
สัญญาณการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ

-

- โครงการได้ ก าหนดความเร็ ว รถบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการไม่ เ กิ น 20

-

3. จากัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายในพื้นที่โครงการ

กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยระบุไว้ในคู่มือและข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย
ในการท างาน ทั้ ง นี้ โ ครงอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิน การติ ดตั้ งป้ า ยสั ญ ญาณ
การจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ
4. จดบันทึกชนิดและปริมาณรถยนต์ที่เข้าสู่พื้นที่โครงการฯ และบันทึก
อุบัติเหตุการจราจรทุกครั้ง

- โครงการได้บันทึกปริมาณรถยนต์ที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ รวมทั้งบันทึก
อุ บั ติ เหตุ การจราจรทุ กครั้ ง ทั้ งนี้ ระหว่ างเดื อนมกราคม – มิ ถุ นายน
พ.ศ. 2563 ยังไม่พบอุบัติเหตุการจราจรแต่อย่างใด

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ภาคผนวก ข-9 เอกสารประกอบการ
การอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยใน
การทางาน
รูปที่ 2-25 พื้นที่จอดรถ
ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับ
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ภาคผนวก ข-9 เอกสารประกอบการ
การอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยใน
การทางาน
ภาคผนวก ข-28 ปริมาณรถยนต์เข้า
- ออก บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ข-29 รายงานข้ อ มู ล
อุ บั ติ เ หตุ ระหว่ า งเดื อ นมกราคมมิถุนายน พ.ศ. 2563

หน้า 2-26

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

9. การคมนาคม (ต่อ)
รถขนส่งสารเคมี
1. ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมี และบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่ง - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยมอบหมายให้
กากของเสียเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (เช่น
บริษัท สยามเอเชี ย เคมิคอลอินดัสตรี้ จากัด เป็นผู้ดาเนินการขนส่ ง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
สารเคมีของโครงการโดย บริษัท สยามเอเชีย เคมิคอลอินดัสตรี้ จากัด
พ.ศ. 2546 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการติดตั้งป้าย
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
อักษรภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น)

2. ก าหนดให้ ร ถที่ ข นส่ ง สารเคมี แ ละรถที่ ข นส่ ง กากของเสี ย ติ ด ตั้ ง - โครงการได้มอบหมายให้ บริษัท สยามเอเชีย เคมิคอลอินดัสตรี้ จากัด
ป้ายเตือนภัย โดยป้ายที่แสดงนั้นจะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
เป็นผู้ดาเนินการขนส่งสารเคมี และกากของเสีย พร้อมทั้งตั้งป้ายเตือน
ระบุชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีตามหลักเกณฑ์สากล เช่น
ภัย ระบุชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมี
UN Recommendations และรหัส HAZCHEM เป็นต้น

-

-

ภาคผนวก ข-30 ตั ว อย่ า งส าเนา
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ภาคผนวก ข-31 สาเนาเอกสารการ
ขนส่ง
รูป ที่ 2-23 รูปภาพสัญลักษณ์ และ
รหัสแสดงอันตรายของสารเคมี บน
รถบรรทุกสารเคมี
รูปที่ 2-23 รู ป ภาพสั ญ ลั ก ษณ์ และ
รหัสแสดงอันตรายของสารเคมี บน
รถบรรทุกสารเคมี

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. พิจารณาจ้างแรงงานชุมชนที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรง - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดจ้างแรงงานชุมชนที่
ตามตาแหน่งงานและระเบียบการสรรหาของโรงการ เป็นลาดับ เพื่อ
มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถ ตรงตามตาแหน่งงาน จานวน
ลดปัญหาด้านสังคม การว่างงาน และการอพยพแรงงานเข้า มาใน
16 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
พื้นที่ และเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้ อ มที่ก าหนดให้ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนดอย่างเคร่งครัด
อย่างเคร่งครัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

ภาคผนวก ข-32 สรุ ป การจ้ า ง
แรงงานท้องถิ่น

-

-

หน้า 2-27

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
3. จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของ
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
โครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนที่อาจเกิ ด การ
ช่องทางการติดต่ อสื่ อสารรั บเรื่ องร้ องเรียนพร้ อมทั้งจัดส่ งทีมงานไป
ดาเนินงานของโครงการ
ตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน และแจ้ งผลการด าเนิ นการแก้ ไขปั ญ หาข้ อ
ร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโครงการให้ชุมชนทราบ

-

ภาคผนวก ข-33 ผั ง กระบวนการ
การสื่อสารจากชุมชนภายนอก

4. จัดทาแผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานกาหนดให้มีการระบุ - โครงการได้เข้าร่วมกิจ กรรมชุม ชนสัม พันธ์ ตามแผนการดาเนิ น งาน
รายละเอี ย ดระดั บ กิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ ชั ด เจน ขั้ น ตอน
ประจ าปี 2563 โดยมี กิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย การประชาสั ม พั น ธ์
ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะดาเนินการ ความถี่ และการประเมินผลการ
โครงการ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ านสั ง คมและวั ฒนธรรม
ดาเนินงาน โดยกิจกรรมที่ต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น
ประเพณีของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจ
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น งบประมาณ/ทุน การศึ ก ษาแก่ โ รงเรีย นในพื้นที่
ของชุมชน เป็นต้น
กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา เป็ น ต้ น ซึ่ ง แผนดั ง กล่ าว
สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ หรื อ สภาพแวดล้ อ มที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ

-

ภาคผนวก ข-17 แผนการ
ด า เนิ น ง า นส่ ว นชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ประจาปี 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 2-28

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ชุมชนในพื้ นที่ - โครงการได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่เ กี่ ย วกั บ โครงการให้ กั บ ชุ ม ชน
ใกล้เคียง โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น แผ่นพับ การติดประกาศ และ
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับทราบ และดาเนินการปิดประกาศที่บอร์ด
การกระจายเสี ยงตามหอกระจายเสี ยงในชุ มชน โดยมี ที ม มวลชน
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
สัมพันธ์ต้องทาการลงพื้นที่ป ระชาสั มพั นธ์อ ย่างต่อ เนื่ อง เพื่อสร้า ง
กับชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อลดความกังวลของ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ชุ ม ชนโดยเฉพาะกระบวนการจั ด การด้ า น
ชุมชน และวางแผนในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อลดความวิตกกังวลของชุมชน รวมทั้งมี
ชุมชน
การรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของประชาชนในชุ ม ชนผ่ านช่ องทางต่างๆ
ที่เหมาะสม เช่น การตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนใน
ชุ ม ชนเพื่ อ อ านวยความสะดวกของชุ ม ชน และมี เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
โครงการไปรั บเพื่ อ นากลั บ มาวางแผนในการพัฒ นา ปรับปรุ ง และ
แก้ไขข้อเสนอแนะของชุมชน

-

รู ป ที่ 2 -4 กา รประ ชา สั ม พั น ธ์
กิ จ กรรม และข้ อ มู ล ของโครงการ
ให้กับชุมชนรับทราบ

6. จั ด ให้ มี ก ารปรึ ก ษาหรื อ หารื อ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เช่ น การเข้ า พบ - โครงการได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับชุมชน โดยเข้าพบตัวแทน
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง (ตัวแทนชุมชน ประชาชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชน ประชาชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางความคิดและผู้ อ าวุ โ ส
ผู้นาทางความคิดและผู้อาวุโสที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรเอกสารในท้องถิ่น เพื่อชี้แจงข้อมูลในสิ่งที่ชาวบ้านยังมีความวิตก
ในท้องถิ่น) เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลในสิ่งที่ชาวบ้า นยังมีความวิตกกั ง วล
กังวล และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนการ
และข้อคิดเห็นจากชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนสร้างความรู้ ค วาม
สร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชน
เข้าใจให้กับชุมชนต่อไป

-

รู ป ที่ 2-24 กิ จ กรรมการประชุ ม
หารือร่วมกับชุมชน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
7. ข้ อ เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ต่ า งๆ ของโครงการ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ผลการตรวจวัด คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มที่มี ก ารแปรผลทาให้ ช าวบ้าน
และข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สามารถเข้าใจง่าย ตามป้ายประกาศประจาหมู่บ้านหรือศูนย์รวมของ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยการปิดประกาศที่
ชุมชน โดยประสานงานกับผู้นาชุมชน หรือหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน
เป็นประจาทุก 6 เดือน

-

รู ป ที่ 2 -4 กา รประ ชา สั ม พั น ธ์
กิ จ กรรม และข้ อ มู ล ของโครงการ
ให้กับชุมชนรับทราบ

8. กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมทุกปี และให้มี - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยมีการประเมินผลการ
การปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมให้ ส อดรั บ กับ ความต้อ งการของชุ มชนอย่าง
ด าเนิ น งานของทุก กิ จ กรรม และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส อดรั บ กั บ ความ
ต่อเนื่อง
ต้องการของชุมชนอย่างสม่าเสมอ

-

ภาคผนวก ข-34 สรุปผลการดาเนิน
กิ จ กรรมมวลชนสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

9. ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องทาจดหมายแจ้ง และ - ตามที่ โครงการได้ มอบหมายให้ บ ริ ษั ท ยู ไนเต็ ด แอนนาลิ สต์ แอนด์
เชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีส่วน
เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง คอนซั ลแตนท์ จ ากั ด เป็ นผู้ ด าเนิ นการตรวจวั ดคุ ณภาพ
ร่วมในการดาเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอดให้กับชุมชน
สิ่ งแวดล้ อมนั้ น ทางบริ ษั ท ยู ไนเต็ ด แอนนาลิ สต์ แอนด์ เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง
คอนซัลแตนท์ จากัด ได้ดาเนินการส่งจดหมายแจ้ง และขออนุญาตเข้ า
พื้นที่ เพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับทางโครงการ
และชุมชนได้รับทราบข้อมูล

-

ภาคผนวก ข-35 ส าเนาจดหมาย
แจ้ง และขออนุญาตเข้าพื้นที่

10. ก าหนดให้ มี ก ารศึ ก ษาดู งานของคณะกรรมการติด ตามตรวจสอบ - โครงการก าหนดให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านของคณะกรรมการติ ด ตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึง
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ มในอุตสาหกรรมที่คล้า ยคลึง ในช่วง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ 2563

-

ภาคผนวก ข-17 แผนการ
ด า เนิ น ง า นส่ ว นชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ประจาปี 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 2-30

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
11. กาหนดให้มีการจัดอบรม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้าน
ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของโครงการ พร้ อ มทั้ ง จัด
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกาหนดให้ดาเนินการภายหลังการเห็นชอบ
ประชุ ม เพื่ อ เสนอรายละเอี ย ดโครงการ แผนการตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
ภายใน 6 เดือน และเป็นประจาทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะ
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคณะกรรมการ
กรรมการฯ อีกครั้ง
และชุมชนได้รับทราบเป็นประจา แต่เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563
ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส(COVID-19) ดังนั้นเพื่อเป็ น
การป้องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 และ
โครงการได้ มี น โยบายมิ ใ ห้ มี ก ารรวมกลุ่ ม ตามสถานที่ ต่ า งๆ ตาม
มาตราการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social Distancing) ของศู น ย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องเลื่อน
การคณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการออกไป

-

ภาคผนวก ข-36 ส าเนาหนั ง สื อ
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร มก า รติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-37 แจ้งขอเลื่อ นการ
ประ ชุ ม ค ณะ กรรมกา รติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ครั้งที่ 1/2563

12. กรณี ที่ มี ข้ อ มู ล ร้ อ งเรี ย นจา กชุ ม ชน ที ม ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ และ - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด ทั้ ง นี้ ระห ว่ า ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเข้า
เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนจากทางชุมชน
ตรวจสอบพื้ น ที่ ร่ว มกั บ ผู้ ร้ อ งเรีย น เพื่ อ พิ สู จ น์ ว่ า เกิ ดจากโครงการ
และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ กรณีที่เกิดจากโครงการจะต้องนาเสนอวิธีการแก้ไขและ/หรือ
บรรเทาปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น ตามช่ ว งเวลาที่ ต กลงกั น ระหว่ า ง
โครงการและผู้ร้องเรียน

-

ภาคผนวก ข-5 ทะเบี ย นรั บ ข้ อ
ร้องเรียนจากชุมชนภายนอกระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
13. หากเกิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอั น เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น งานของ - โครงการได้ ด าเนิ น การต ามมาตรกา รก าหนด ทั้ ง นี้ ร ะหว่ า ง
โครงการที่ผ่านการพิสูน์ข้อเท็จจริงแล้ว โครงการต้องรับผิดชอบการ
เดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2563 ไม่ พ บข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ ง
กระทาดังกล่าวตามข้อกฎหมายที่กาหนดทุกประการ
ผลกระทบจากการดาเนินงานของโครงการ

-

ภาคผนวก ข-5 ทะเบี ย นรั บ ข้ อ
ร้องเรียนจากชุมชนภายนอกระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

14. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาในแม่น้าแม่กลอง - โครงการได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการปล่ อ ยพั น ธุ์ ป ลาใน
ตามความเหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรมการปล่อยปลา หรือจัดสรร
แม่ น้ าแม่ ก ลอง มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี พ.ศ. 2563 โครงการได้
งบประมาณเพื่อสนันสนุนกิจกรรมของประมงอาเภอบ้านโป่ง เป็นต้น
ก าหนดให้ จั ดกิจ กรรมในช่ วงระหว่างเดือ นกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.
2563

-

ภาคผนวก ข-17 แผนการ
ด า เนิ น ง า นส่ ว นชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ประจาปี 2563

15. จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจน - โครงการจัดให้มีกลุ่มดาเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ
รับฟังความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยนต่างๆ โดยผู้ได้ รั บ
ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับฟังความคิด ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรีย น
ผลกระทบสามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่าน
ต่างๆ จากชุมชนอย่างใกล้ชิด
ช่องทางต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตามความเหมาะสม อาชิเช่น โดย
วาจา โทรศัพท์ บันทึก จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แฟกซ์ เป็นต้น

-

ภาคผนวก ข-5 ทะเบี ย นรั บ ข้ อ
ร้องเรียนจากชุมชนภายนอกระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

มาตรการการจัดตังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยโครงการได้ดาเนินการ
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอ
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้าน
เรชั่น ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคาสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4883/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติตามแผนปฏิ บั ติการด้าน
ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น อาเภอบ้านโป่ง
การด้านสิ่งแวลด้อมโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ตาบลเบิกไพร
จั ง หวั ดราชบุ รี ของบริ ษัท เบิ ก ไพรโคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด ลงวั น ที่ 8
อาเภอบ้านโป่ง จังหวักราชบุรี ของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด เพื่อ
ธันวาคม พ.ศ. 2560
ร่วมในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการโครงการ โดยให้บริษัท เบิกไพรโค
เจนเนอเรชั่น จากัด ประสานขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี - เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563ได้มี สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และเพื่อทาหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการ
ไวรัส(COVID-19) ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ร ะบาด
ดาเนินการโรงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนองค์กร
ของเชื้อไวรัส COVID-19 และโครงการได้มีนโยบายมิให้มีการรวมกลุ่ม
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาชน ดังนี้
ตามสถานที่ ต่ า งๆ ตามมาตราการเว้ น ระยะห่ า งทางสั งคม (Social
Distancing) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อ
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หรือผู้แทน
ประธาน
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) ดังนั้นจึงมีความ
2) นายอาเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี หรือผู้แทน
คณะกรรมการ
จ าเป็ น จะต้อ งเลื่ อ นการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
3) นายอาเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หรือผู้แทน
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมของโครงการออกไป
4) พลังงานจังหวัดราชบุรี หรือผู้แทน
คณะกรรมการ
5) สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เขต 10 หรือผู้แทน
คณะกรรมการ
6) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี หรือผู้แทน
คณะกรรมการ
7) เกษตรอาเภอบ้านโป่ง หรือผู้แทน
คณะกรรมการ
8) สาธารณสุขอาเภอบ้านโป่ง หรือผู้แทน
คณะกรรมการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข
-

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ข-36 ส าเนาหนั ง สื อ
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร มก า รติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-37 แจ้งขอเลื่อ นการ
ประ ชุ ม ค ณะ กรรมกา รติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ครั้งที่ 1/2563
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
9) นายกเทศมนตรีตาบลเบิกไพร หรือผู้แทน
คณะกรรมการ
10) ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 หมู่ละ 1 คน
และตั ว แทนภาคประชาชนของ ทต.เบิ ก ไพร จ านวน 1 คน
คณะกรรมการ
11) ผู้แทนภาคประชาชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จานวน1 คน คณะกรรมการ
1) ผู้แทนภาคประชาชนเทศบาลเมืองท่าผาจานวน 1 คน คณะกรรมการ
2) ผู้แทนภาคประชาชน อบต.ปากแรด จานวน 1 คน คณะกรรมการ
3) ผู้แทนภาคประชาชน อบต.ลาดบัวขาว จานวน 1 คน คณะกรรมการ
4) ผู้แทนภาคประชาชน อบต.สวนกล้วย จานวน 1 คน คณะกรรมการ
5) ผู้แทนภาคประชาชน อบต.นครชุมน์ จานวน 1 คน คณะกรรมการ
6) ผู้แทนภาคประชาชน อบต.คุ้งพยอม จานวน 1 คน คณะกรรมการ
7) ผู้แทนภาคประชาชนเทศบาลตาบลดอนขมิ้น
จานวน 1 คน
คณะกรรมการ
8) ผู้แทนภาคประชาชนเทศบาลตาบลลูกแก
จานวน 1 คน
คณะกรรมการ
9) ผู้แทนภาคประชาชน อบต.ท่าเสา จานวน 1 คน
คณะกรรมการ
10) ผู้แทนของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด
จานวน 2 คน
คณะกรรมการและเลขานุการฯ
กรณี ที่ กรรมการติ ดตามตรวจสอบปฏิ บั ติ การด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการติดตามตรวจสอบปฏิบัติการ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการสามารถส่งผู้แทนเข้าประชุมได้โดยมีหนังสื อเป็น
ลายลักษณ์อักษร
การสรรหาตัวแทนประชาชน มีดังนี
1) ดาเนินการผ่านคาสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาค
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบปฏิ บั ติ ต าม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2) ให้ เ ทศบาล/อบต. แจ้ ง ผลการคั ด เลื อ กต่ อ ประชาชนในหมู่ บ้ า นที่
รับผิดชอบ เพื่อรับทราบ
3) ส่งรายชื่อให้ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกต่อนายอาเภอ เพื่อดาเนินการ
แต่งตั้ง
4) วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับการประกาศ
แต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงการ
ติดต่อดันไม่เกิน 2 วาระ ในกรณีที่ตัวแทนพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 5.1
และ 5.7 ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที และให้คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ชุดเดิมสรรหาตัวปทนใหม่ และยังให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอย
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุด
เดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
5) ให้มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิ บัติ
ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจน
เนอเรชั่ น จุ ด ใหม่ ใ ห้ เ สร็ จ ภายใน 90 วั น นั บ ตั้ ง แต่ ค ณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการชุดเดิมพ้นวาระ การสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบการสรรหาของคณะกรรมการ นอกจากพ้นตาแหน่งตาม
วาระในข้อ 4 แล้วอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
5.1 ตาย
5.2 ลาออก
5.3 ย้ายภูมิลาเนาออกจากตาบลใน ทม./ทต./อบต. ที่มีภูมิลาเนาขณะ
ทาการสรรหาเกินกว่าเก้าสิบวัน
5.4 พ้นสภาพการเป็นพนักงานของโครงการ
5.5 มี ค วามประพฤติ ไ ม่ เ หมาะสม ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ หย่ อ น
ความสามารถ และคณะกรรมการมีมติเสียงข้างมากให้ออกจาก
ตาแหน่ง
5.6 ต้องคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นภาระ
กระทาโดยประมาทวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้
เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

หน้า 2-36

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
อานาจหน้าที่
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจต่อการดาเนินงานของโครงการ
และสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ ควร
มีบุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
(Third Party) เข้ า มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการติ ด ตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่คณะกรรมการมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้รับมอบหมายให้ไป
ดาเนินการซึ่งได้กาหนดอานาจหน้าที่ไว้ดังนี้
1) ควบคุม กากับ ดูแลปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม มาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้อ ม และเงื่ อ นไขเพิ่ม เติมอื่ น ๆ ตามข้ อ มูล ที่ไ ด้รั บจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ (Third Party) เข้ามาปฏิบัติตามมาต
การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ ซึ่ ง คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้มอบหมายให้ไป
ดาเนินการ
2) ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในระหว่างการดาเนินการ รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียน
ของชุ ม ชน เนื่ อ งจากการดาเนิ นงานโครงการ และกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
3) พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีดาเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดลดกระทบสิ่งแวดล้อมโดยอาจเชิญบุคคล องค์กร และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ได้แก่
 ตรวจสอบรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม
 ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ
 เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ
ดาเนินการ
4) สั่ ง การให้ เ จ้ า ของโรงการและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
5) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ สามารถแต่งตั้งบุคคลหรือคณะ
บุคคลขึ้นมา เพื่อดาเนินการเฉพาะกิจตามเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโครงการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
ในกรณีที่รับฟังเรื่องร้องเรียนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยุติได้
ว่า ความเสียหายและข้อเรียกร้องใดๆนั้นเป็นความรับผิดชอบของโครงการ
- ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ตาบล
เบิ ก ไพร อ าเภอบ้ า นโป่ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี เสนอแนวทางปฏิบัติ
เร่งด่วน เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที
- นาเสนอหาข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย ทั้งนี้ โครงการรับฟังเรื่องร้องเรียนที่ยุติได้ว่า ความเสียหาย
ตามข้อร้องเรียนนั้นเป็นความรับผิดชอบของโครงการ โครงการ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นข้างต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
ไม่ อ ยู่ ใ นขอบข่ า ยการประกั น การเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด (All Risk
Policy) ซึ่ ง ให้ ค่ า คุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ สู ญ หายจากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ
เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใดๆ รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 โดยการคัดเลือกบุคคล หรือนิติ
บุคคล หรือหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกั บโครงการ (Third
Party) เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่ง แวดล้อ มของโครงการ ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ของ
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด เป็นผู้พิจารณาคัด เลื อ ก
หน่วยงานกลางฯ ที่จะเข้ามาดาเนินการ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

รูปที่ 2-27 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เวชภัณฑ์ และยานพาหนะ

10. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ด าเนิ น การจั ดตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบการปฏั บั ติ ตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ของ
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด ให้ดาเนินการจัดตั้งภายหลังจากได้รับ
ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ด าเนิ นการประสานขอความร่ วมมื อจากผู้ ว่ าราชการจั งหวัดราชบุ รี เป็ น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ให้แล้วเสร็จภายใน
6 เดื อน และผู้ ว่าราชการจั งหวัดราชบุ รี มี ค าสั่ งแต่งตั้งให้ ดาเนินการตาม
ภารกิ จที่ ได้ รั บมอบหมาย ตลอดระยะก่ อสร้ างและระยะด าเนิ นการ โดย
บริ ษั ท เบิ กไพรโคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด จะจั ดให้ มี การอบรบความรู้ ด้ าน
สิ่งแวดล้อมของโรงการ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุข
1. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์พร้อมยานพาหนะ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม
ส าหรั บ พนั ก งานในกรณี จ าเป็ น ต้ อ งน าส่ ง สถานพยาบาล หรื อ
พยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์พร้อมยานพาหนะสาหรับกรณีที่ต้องนา
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที
พนักงานส่งสถานพยาบาล
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทางาน และตรวจสุขภาพ - โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทางาน รวมทั้ง
ประจาปีโดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ในโครงการ
ตรวจสุขภาพประจาปี โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
เช่น X-Ray ปอด การได้ยินของหู การมองเห็น สุขภาพทั่วไป และ
จากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ความเข้มข้นของเลือด เป็นต้น

-

ภาคผนวก ข-38 ผลการตรวจ
สุขภาพประจาปี 2563

3. สารวจข้อมูลสุขภาพของครัวเรือนที่ใช้เป็นตัวแทนของประชาชน ณ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนดโดยมีแผนงานการสารวจ
จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยสอบถามข้อมูลการเจ็บป่ว ย
ข้อมูลสุขภาพของครัวเรือนที่ใช้เ ป็นตัวแทนประชากร ณ จุดติดตาม
ของสมาชิกในครัวเรือน
ตรวจวั ด คุณ ภาพอากาศ ตามแผนการตรวจวัดคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อม
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

ภาคผนวก ข-8 แผนตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจาปี 2563

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ภาคผนวก ข-9 เอกสารประกอบการ
อบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการ
ทางาน
รู ป ที่ 2-9 พนั ก งานสวมใส่ อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลข ณะ
ปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ข-4 แผนตรวจสอบอุปกรณ์
และเครื่องจักร ประจาปี 2563

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
1. ก าหนดให้ มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลทุ ก ครั้ ง ใน - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดทาคู่มือการใช้งาน
ระหว่างการทางาน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้า ที่ป้องกันเสียง
ข้อบังคับ และกฎระเบียบ ตลอดจนมีการจัดอบรมให้กับพนักงานให้มี
เป็นต้น
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งในระหว่างการทางาน

2. จั ด ระบบตรวจสอบคุ ณ ภาพของอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ มื อ เครื่ อ งจั ก รต่างๆ - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยมี ก ารตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอตามที่ระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิตและก่อนการใช้ทุกครั้ง
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรอย่างสม่าเสมอ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
3. ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนภัยในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดอันตรายได้คือ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยติดตั้งระบบป้องกัน
ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อต และระบบป้องกันการรั่วซึมของก๊าซ
และเตือนภัยบริเวณพื้นที่โครงการ ร่วมถึงระบบป้องกันการรั่วซึมของ
ก๊าซในบริเวณพื้นที่โครงการ

-

รู ป ที่ 2 -2 8 ระ บบป้ อ ง กั น แ ละ
เตือนภัย

4. จัด ให้มีการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อ - ดาเนินการตามมาตรกาหนด โดยได้จัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ และ
ปฏิ บั ติ เพื่ อ ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ พนั ก งานตาม
การจัดอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ลักษณะงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่
ทางานให้กับพนักงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าปฏิ บัติงานในพื้ น ที่
โครงการ
 ระบบความปลอดภัยในที่ทางาน
 การขนถ่ายสารเคมี
 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน
 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน

-

5. จัดอุปกรณ์ชาระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดให้มีอุปกรณ์ชาระ
Fountain) ไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องทางานสัมผัสกับสารเคมี
ล้างฉุกเฉิน ไว้บริเวณใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องทางานสัมผัสกับสารเคมี

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ภาคผนวก ข-9 เอกสารประกอบการ
อบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการ
ทางาน
ภาคผนวก ข-39 แผนการ
ด า เนิ น ง าน ฝึ ก อบรมด้ า นความ
ปลอดภัย และสารเคมี ประจาปี พ.ศ.
2563
รู ป ที่ 2-29 การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
ชาระล้างฉุกเฉิน

6. จัดทาป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิด อันตราย เช่น เครื่องจักรกาลั ง - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยติดตั้งป้ายเตือนอันตราย
ทางาน มีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีกรดหรือด่าง เป็นต้น
บริเวณพื้นที่ที่เครื่องจักรกาลังทางาน รวมทั้งป้ายเตือนอันตรายพื้นที่ที่มี
เสียงดัง และมีความเป็นกรดหรือด่าง ไว้อย่างชัดเจน

-

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รู ป ที่ 3-30 ป้ า ยเตื อ นอั น ตรายใน
บริเวณที่อาจเกิดอันตราย

หน้า 2-42

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
7. ดู แ ลสถานที่ ท างานให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย เช่ น จั ด ให้ มี แ สงสว่ า ง - โครงการได้ด าเนิ นการตามมาตรฐานก าหนด โดยการส ารวจความ
พอเพี ย งไม่ ใ ห้ มี สิ่ ง กี ดขวางทางเดิน ให้ มี ท างออกฉุ ก เฉิน และเก็ บ
ปลอดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และสภาพแวดล้ อ มในการท างานของพื้นที่
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เป็นต้น
ทางาน และเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

-

8. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้ องต้นให้เพียงพอ - โครงการได้ จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง และอุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาล
ไว้ในที่เหมาะสม มีป้ายบอกไว้ชัดเจน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เบื้ อ งต้ น พร้ อ มทั้ ง มี ป้ า ยบอกอย่ า งชั ด เจน และโครงการได้ มี ก าร
ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-

9. จัดให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในกรณี ฉุกเฉิน และพร้อมในการปฏิบัติงาน - โครงการได้ดาเนินงานตามมาตรการกาหนด โดยจัดเตรียมยานพาหนะ
ตลอดเวลา
เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

-

10. ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าและจัดกิ จกรรมเพื่ อ เสริ ม - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิช าชีพ
ความรู้ และเข้ า ใจในด้ า นอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และ
แต่งตั้งโดย บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด ที่ ข. 1/2562 เรื่อง
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ

-

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ภาคผนวก ข-39 แผนการ
ด า เนิ น ง าน ฝึ ก อบรมด้ า นความ
ปลอดภัย และสารเคมี ประจาปี พ.ศ.
2563
รูปที่ 3-31 แผนผังทางออกฉุกเฉิน
รูปที่ 2-32 ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-39 แผนการ
ด า เนิ น ง าน ฝึ ก อบรมด้ า นความ
ปลอดภัย และสารเคมี ประจาปี พ.ศ.
2563
รู ป ที่ 2-27 อุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาล
เบื้องต้น เวชภัณฑ์ และยานพาหนะ
รู ป ที่ 3-33 การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
ดับเพลิง
รูปที่ 2-28 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เวชภัณฑ์ และยานพาหนะ
ภาคผนวก ข-40 หนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการ
ทางานระดับวิชาชีพ

หน้า 2-43

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
11. จัดทาบันทึกอุบัติเหตุพร้อมการสอบสวนสาเหตุและบันทึกสาเหตุการ - โครงการได้จดบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุขณะโครงการเดินเครื่อง
เจ็บป่วย เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
และบ ารุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า ทั้ ง นี้ ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน – ธั น วาคม
พ.ศ. 2563 ยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่พนักงานดาเนินงาน
12. จัดทาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งานจัดเก็ บ - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยจั ด ท าคู่ มื อ และ
ไว้ในอาคาร และติดป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภั ณฑ์
ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ เรื่องสัญญาลักษณ์
ติดตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุ
แสดงความเป็ น อั นตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน National Fire
Protection Association ; NFPA พร้ อ มทั้ ง ได้ ติ ด ป้ า ยแ ละฉ ลาก
รายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน
13. ติดป้ายเตือนห้ามกระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร

-

ภาคผนวก ข-29 รายงานข้ อ มู ล
อุ บั ติ เ หตุ ระหว่ า งเดื อ นมกราคมมิถุนายน พ.ศ. 2563

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับ
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน
รูปที่ 2-34 ป้ายและฉลาก
รายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยติดตั้งป้ายเตือนห้าม
จุดไฟ/ ก่อประกายไฟ และสูบบุหรี่ บริเวณพื้นที่โครงการ และกาหนด
บริเวณพื้นที่ที่สามารถสูบบุหรีไ่ ด้

14. จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตัง้ ไว้ในบริเวณอาคารอย่าง
- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดเตรียมอุ ปกรณ์
เพียงพอ
ดับเพลิงไว้บริเวณอาคาร
15. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการก าหนด โดยดาเนินการแต่ง ตั้ ง
ในการทางานตามที่ได้กาหนดไว้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ตามคาสั่ง บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด ที่ ข.3/2562
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

-

รูปที่ 3-30 ป้ายเตือนอันตรายใน
บริเวณที่อาจเกิดอันตราย
รู ป ที่ 2-35 บริ เ วณพื้ น ที่ ส า หรั บ
สูบบุหรี่
รู ป ที่ 3-33 การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
ดับเพลิง
ภาคผนวก ข-41 หนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง
ค ณะ กรรมกา รค ว า มปลอด ภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
16. ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดให้มีพื้นที่สาหรับ
เท่านั้น
การสูบบุหรี่ไว้เฉพาะ

-

รู ป ที่ 2-35 บริ เ วณพื้ น ที่ ส า หรั บ
สูบบุหรี่

17. ปฏิ บั ติ ต ามหลั กการออกแบบการเตรี ยมความพร้ อมในการป้ องกัน - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยจั ด ท าคู่ มื อ และ
อั ค คี ภั ย ของโครงการโรงไฟฟ้ า ตามมาตรฐานของ Nation Fire
ข้อบังคับ ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน และจัดอบรมดับเพลิง
Protection Authority (NFPA) มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจา
ทุกปี นอกจากนี้โครงการได้ จัด ให้ มีก ารติดตั้ง อุ ปกรณ์และสั ญ ญาณ
 อุปกรณ์และสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น Fire Detector
ระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ Fire Detector หรือ Smoke Detectors
หรือ Smoke Detectors จะถูกติดตั้งไว้ในบริเวณต่างๆ ที่มีความ
และระบบป้องกันอัคคีภัยประเภทต่างๆ
จาเป็น เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าสานักงาน โดยติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนภัยให้สามารถเห็นได้ชัดเจน เป็นต้น
 ระบบผจญเพลิงและป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
- ระบบดับเพลิงโปรยน้าฝอย (Sprinkler system)
- ตู้หัวฉีดน้าดับเพลิง (Fire House Cabinet)

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน
รู ป ที่ 2 -2 8 ระ บบป้ อ ง กั น แ ละ
เตือนภัย
รู ป ที่ 3-33 การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
ดับเพลิง
รูปที่ 2-31 แผนผังทางออกฉุกเฉิน
รูปที่ 2-32 ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน
รูปที่ 3-33 อุปกรณ์ดับเพลิง
รูปที่ 2-36 รูปภาพหัวรับน้าดับเพลิง
ภายนอกอาคาร

- สาหรับถังดับเพลิงและปั๊มน้าดับเพลิง น้าที่ใช้สาหรับดับเพลิง/
น้าใช้ในกระบวนการของโครงการ
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (Portable Fire Extinguishers) จะติดตั้ง
ตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่เหมาะสม โดยชนิด ประเภทและขนาดที่ติดตั้งจะ
เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
 หัวรับน้าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrants) จะติดตั้งครอบคลุม อีกทั้งติดตั้ง อุปกรณ์ และสัญญาณเตือนภัย รวมทั้ง ระบบผจญเพลิงและ
พื้นที่โครงการทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับ ป้องกันเพลิงไหม้ บริเวณพื้นที่โครงการ
การเกิดเพลิงไหม้ เช่น การจัดเตรียมชึดผจญเพลิง หรือชุดป้องกัน
ความร้อน ทางหนีไฟ หรือแผนผังของตาแหน่งของชุดกู้ภัยขั้นต้นไว้ให้
ชัดเจน เป็นต้น

-

18. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการระงับอัคคีภัยที่จัดทาไว้อย่าง - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยจั ด อบรมอบรม
เคร่งครัด
ดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น และการฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ งและการซ้ อ มอพยพหนีไฟ
ให้กับพนักงานของโครงการเป็นประจาทุกปี

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับ
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน

19. ปฏิบัติตามแผนระงับอุบัติภัยเนื่องจากก๊าซรั่ว หรือสารเคมีรั่วที่ จัดทา - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด ทั้งนี้จะดาเนินการฝึกซ้อม
ไว้อย่างเคร่งครัด
แผนฉุกเฉิน รวมทั้ง แผนระงับอุบัติภัยเนื่องจากก๊าซรั่ว ในช่วงระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

-

20. จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจาปี ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้ าเองและ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด ทั้งนี้จะดาเนินการฝึกซ้อม
การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกั บ หน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัด ให้มีการ
แผนฉุกเฉิน รวมทั้ง แผนระงับอุบัติภัยเนื่องจากก๊าซรั่ว ในช่วงระหว่าง
อบรมบุ ค ลากรให้ มี ลั ก ษณะและความช านาญในการบรรเทาเหตุ
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามแผนงานด้านความปลอดภัย
ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จากัด
ประจาปี 2563

-

ภาคผนวก ข-40 แผนงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม บริษัท เบิกไพรโคเจน
เนอเรชั่น จากัด ประจาปี 2563

21. จัดโปรแกรมการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยมีแผนการตรวจสอบ
เพื่อซ้อมบารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และดาเนินการแก้ไข
อุปกรณ์ และเครื่องจักร พร้อมทั้งซ่อมบารุงเครื่องจักรให้อยู่สภาพดี อยู่
หากพบบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินมาตรฐาน
เสมอ

-

ภาคผนวก ข-4 แผนการซ่อมบารุง
เครื่องจักรประจาปี พ.ศ. 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
22. ดาเนินการตรวจสอบติดตามระดับความดังของเสียงในพื้นที่การผลิต - โครงการได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด แอนนาลิ ส ต์ แอนด์
ทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบระดับเสียงในสถานที่ทางาน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 โดยผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกาหนดรายละเอียดแสดงดังบทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหัวข้อ 3.11.1

-

ภาคผนวก ค-7 ใบรายงานผลการ
วิเคราะห์เสียงในสถานประกอบการ

23. ให้ พ นั ก งานสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล ขณะ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดทาคู่มือการใช้งาน
ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า
ข้อบังคับ และกฎระเบียบ ตลอดจนมีการจัดอบรมให้กับพนักงานให้มี
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งในระหว่างการทางาน

-

24. จัดเตรียมอุปกรณ์ระงับภัยกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ เช่น - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยจั ด เตรี ย ม และ
ระบบน้าดับเพลิง และถังดับเพลิง เป็นต้น
ตรวจสอบระบบดั บ เพลิ ง โปรยน้ าฝอย ตู้ หั ว ฉี ด น้ าดั บ เพลิ ง และถั ง
ดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ภาคผนวก ข-9 เอกสารประกอบการ
อบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการ
ทางาน
รู ป ที่ 2-9 พนั ก งานสวมใส่ อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลข ณะ
ปฏิบัติงาน
รู ป ที่ 3-33 การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
ดับเพลิง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี
การดาเนินการขนส่งวัตถุอันตรายให้ปลอดภัยต่อชุมชน เช่น ทรัพย์สิน - โครงการได้มอบหมายให้บริษัท สยามเอเชีย เคมิคอลอินดันตรี้ จากัด
และสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตรายต้องปฏิ บัติ
เป็นผู้ดาเนินการขนส่งสารเคมีบริษัท สยามเอเชีย เคมิคอลอินดันตรี้
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทางานของโครงการ (Safety
จ ากั ด ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการก าหนด พร้ อ มทั้ ง ติ ดตั้งป้ า ยเตือ นภัย
Procedure) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น คู๋มือการขนส่ง
ระบุชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมี
วัตถุอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2554 คู่มือการบริหารและ
การจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ, กรกฎาคม 2556 และ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 อาทิเช่น
1) ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
2) ติดเครื่องหมายอากรและป้ายบนรถขนส่งสารเคมีให้ถูกต้องตาม
ข้อกาหนดของกรมการขนส่งทางบก
3) จัดแยกและขนถ่ายสารเคมีให้ถูกต้องปลอดภัย
4) จัดทาใบกากับการขนส่ง (Shipping Paper)
5) จัดทาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data
Sheet : MSDS) เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะอั น ตรายตามคุณ สมบั ติของ
วัตถุนั้นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6) จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment) ไว้ประจารถขนส่งสารเคมี

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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-

ภาคผนวก ข-30 ส าเนาใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่ง
ภาคผนวก ข-31 สาเนาเอกสารการ
ขนส่ง
ภาคผนวก ข-42 ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล
ความปลอดภัยของสารเคมี
รูป ที่ 2-23 รูปภาพสัญลักษณ์ และ
รหัสแสดงอันตรายของสารเคมี
รูปที่ 2-39 การจัดแยกสารเคมี และ
สถานที่จัดเก็บสารเคมี

หน้า 2-48

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
7) จัดอบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย
ของสารเคมีที่ขนส่ง และมีทักษะในการขับขี่รถขนส่งสารเคมีอย่าง
ปลอดภัย รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
มาตรการด้านความปลอดภัยในการเก็บกักสารเคมี
มาตรการด้านความปลอดภัยในการเก็บกักสารเคมี จะต้องปฏิบัติตาม - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดทาข้อมูลความ
ประกาศกรมโรงงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ
ปลอดภัยของสารเคมี ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้
อันตราย พ.ศ. 2550 และคู่มือบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายใน
จัดแยก และเตรียมสถานที่จัดเก็บสารเคมีแต่ละประเภท
สถานประกอบการ, กรกฎาคม 2556 อาทิเช่น
1) จัดทาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data
Sheet : MSDS) เกี่ยวกับลัก ษณะอั นตรายตามคุณ สมบั ติ ข อง
วัตถุนั้นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) แบ่งวัตถุอันตรายรายการต่างๆ ออกเป็นชนิดที่ 1 (ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด) ชนิดที่ 2 (ต้องแจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบก่อนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด)
ชนิดที่ 3 (ต้องได้รับใบอนุญาต) และชนิดที่ 4 (ห้ามผลิต จาหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครอง)
3) สถานที่เก็บ วิธีการเก็บสารเคมีอันตราย ต้องปลอดภัยตามสภาพ
หรือตามคุณลักษณะของสรเคมีอันตราย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

ภาคผนวก ข-42 ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล
ความปลอดภัยของสารเคมี
รูปที่ 2-37 การจัดแยกสารเคมี และ
สถานที่จัดเก็บสารเคมี
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของโครงการฯ จะยึด - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยโครงการได้ดาเนินการ
ตามและกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห าร จั ด การ และ
จั ด ท าข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ของสารเคมี ทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทยและ
ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ภาษาอังกฤษ และได้จัดแยก และเตรียมสถานที่จัดเก็บสารเคมีแต่ละ
ทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 โดยรายละเอียดของมาตรการ
ประเภท รวมทั้งได้จัดให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมี
ดังกล่าวจะระบุในคู่มือความปลอดภัยในการทางานของโครงการ (Safety
โดยได้จัดทาคันกั้นคอนกรีต (Dike) มิให้สารเคมีไหลออกจากสถานที่
Procedure) ประกอบด้วย
เก็บสารเคมีอันตราย ป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ และป้ายเตือน ในการ
ทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ที่ล้างตา ล้างมือและหน้าชาระล้างจาก
1) จัดทาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data
สารเคมี
Sheet : MSDS) เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะอั น ตรายตามคุณ สมบั ติของ
วัสดุนั้นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) จัดให้มีป้ายห้า ม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้ายเตือ น ในการทางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัด
3) จั ด ให้ มี ส ถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ เพื่ อ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ใน
บริเวณที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ได้แก่ ที่ล้างตา ที่ล้าง
มือและหน้า และฝักบัวชาระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ภาคผนวก ข-42 ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล
ความปลอดภัยของสารเคมี
ภาคผนวก ข-43 แต่งตั้งเจ้าหน้า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับสารเคมี
รูปที่ 2-28 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เวชภัณฑ์ และยานพาหนะ
รูปที่ 2-30 อุปกรณ์ชาระล้างฉุกเฉิน
รูปที่ 3-33 อุปกรณ์ดับเพลิง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
4) จั ด อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล ( Personal
Protective Equipment) ตามลั กษณะอั นตราย และความรุนแรง
ของสารเคมีหรือลักษณะของงาน ใพนักงานสวมใส่
5) จัดให้มีการป้องกันอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นจากสารเคมี ในบริเวณ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย รวมทั้งมาตรการเบื้องต้นในการ
แก้ ไขเยี ยวยาอั นตรายที่ เ กิ ดขึ้ น เช่ น มี ระบบระบายอากาศที่
เหมาะสม มีการป้องกันสาเหตุที่อาจทาให้เกิดอัคคีภัย จัดทาคันกั้น
(Dike) กักมิให้สารเคมีไหลออกจากสถานที่เก็ บสารเคมีอั นตราย
และมีรางระบายสารเคมีรั่วไหลเพื่อนาไปกาจัดอย่างปลอดภัย โดย
ต้องแบกออกจากระบบระบายน้า
6) จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม เพื่อมิให้ระดับความเข้มข้นของ
สารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทางาน หรือสถานที่
เก็บกักคสารเคมีอันตรายเกินขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมี
อันตรายตามที่กาหนด
7) จั ด ให้ มี ร ะบบตรวจวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ของสารเคมี
อันตราย ในบรรยากาศของสถานที่ทางานและสถานที่เก็บ รั กษา
สารเคมีอันตราย
8) จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง รวมทั้ ง จั ด อุ ป กรณ์ แ ละเวชภั ณ ฑ์
พยาบาลให้ถูกต้องเหมาะสม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รูปที่ 2-34 ป้ายและฉลากรายละเอียด
เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์รูป
รูปที่ 2-37 การจัดแยกสารเคมี และ
สถานที่จัดเก็บสารเคมี
รูปที่ 2-38 คันกาแพงกั้นคอนกรีต
(Dike)
ภาคผนวก ข-40 แผนงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม บริษัท เบิกไพรโคเจน
เนอเรชั่น จากัด ประจาปี 2563

หน้า 2-51

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
9) กาหนดความรับผิดชอบของบุคคล เพื่อทาหน้าที่ปรับปรุงแผน
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (นักเคมี)
10) นั ก เคมี แ ละผู้ จั ด การฝ่ า ยอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม จะต้ อ งตรวจสอบ และจั ด ท าแผนการตรวจสอบ
สารเคมีอันตรายที่มีขั้นตอนแต่ละพื้นที่ทางานพร้อมทั้งให้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงแผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11) มีการอบรมให้พนักงานที่ต้องทางานเกี่ยวของกับสารเคมีทราบถึง
วิธีการใช้งานสารเคมีต่างๆ อย่างปลอดภัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี
มาตรการป้องกันการรั่วไหลของแอมโมเนียเหลวที่ใช้ในระบบ SCR
- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดทากาแพงคอนกรีต
1) สร้ า งก าแพงคอนกรี ต (Dike) รองถั ง แอมโมเนี ย เหลว (กว้ าง
(Dike) รองถั ง แอมโมเนี ย เหลวเมื่ อ เกิ ด การรั่ ว ไหลสามารถรองรั บ
6 เมตร ยาว 6 เมตร และสูง 1.3 เมตร) สามารถรองรับได้ 48.8
แอมโมเนี ย ทั้ งหมดได้ โดยโครงการได้ มีก ารป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และ
ลูกบาศก์เมตร เมื่อเกิดการรั่วไหลออกจากถังแอมโมเนียทั้ง หมด
ฝึ ก ซ้ อ มหากเกิ ดกรณี ก ารรั่ว ไหลโดยการฉีดสเปรย์ น้ าเพื่ อ ก าจั ดการ
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) หมวดที่ 2 เรื่อง
แพร่ ก ระจาย ท าให้ ไ ม่ มี ก ารสั ม ผั ส และท าอั น ตรายต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่
เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นามาใช้ในโณงงาน ที่ระบุว่า
ปฏิ บั ติ ง านในพื้ นที่ เครื่ อ งจั ก รต่า ง และสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง มี การ
ภาชนะบรรจุ วั ต ถุ อั น ตราย ต้ อ งมี ก ารสร้ า งเขื่ อ นหรื อ ก าแพง
ออกแบบถังเก็บแอมโมเนียให้สามารถทนความร้อนได้สูง และหลีกเลี่ยง
คอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุ
การสัมผัสกับแหล่งจุดติดไฟ
ดังกล่าวไว้ได้ทั้งหมด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

รู ป ที่ 2-39 ถั งเก็ บแอมโมเนี ยเหลว
และกาแพงคอนกรีต (Dike)
ภาคผนวก ข-40 แผนงานด้านความ
ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท เบิ ก ไพรโคเจน
เนอเรชั่น จากัด ประจาปี 2563

หน้า 2-52

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
2) ติ ด ตั้ ง ระบบ Floor Drain ภายในบริ เ วณ Dike เพื่ อ รองรั บ
แอมโมเนียเหลวกรณีเกิดการรั่วไหลและลาเลียงแอมโมเนี ย
เหลวผ่านทางท่อไปยังถังเก็บแอมโมเนียเหลวสารอง ความจุ
36 ลูกบาศก์เมตร แอมโมเนียเหลวทั้งหมดจะถูกจากัดบริเ วณ
การแพร่ ก ระจาย ท าให้ ไ ม่ มี ก ารสั ม ผั ส และท าอั น ตรายต่อ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติง านในพื้นที่เครื่องจักร
ต่างๆ หรือสิ่งแวดล้อม
3) ถังเก็บแอมโมเนียเหลวจะถูกออกแบบให้สามารถทนความร้อน
ได้สูง โดยต้องควบคุมไม่ให้ความดันเกิ นที่อ อกแบบไว้ และ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแหล่งจุดติดไฟ
4) การจัดเก็บแอมโมเนียเหลวจะต้องดาเนิน การตามแนวทาง
ที่ระบุไว้ในเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
มาตรการจัดการกรณีที่เกิดการรั่วไหลของแอมโมเนียที่ใช้ในระบบ SCR - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด กรณีที่เกิดการรั่วไหลของ
การจั ด การกรณี ที่ เ กิ ด การรั่ ว ไหลของแอมโมเนี ย เหลว โครงการ
แอมโมเนียเหลวจะทาการฉีดสเปรย์น้าเพื่อป้องกันการระเหย โดยมีการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมตามคู่ มื อ การจั ด การสารเคมี อั น ตรายสู ง
เฝ้าระวัง และมี แผนการฝึกซ้อมการเกิดกรณีการรั่วไหลโดยสามารถ
(แอมโมเนีย) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
จากัดการแพร่กระจายทาให้ไม่มีการสัมผัสและทาอันตรายต่อเจ้า หน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เครื่องจักรต่างๆ หรือสิ่งแวดล้อม สาหรับของเสียที่
1) ใช้วัสดุปิดคลุมบริเวณคันคอนกรีต (Dike) เพื่อป้องกันการระเหย
เกิดขึ้นจากกรณีการรั่วไหลจะดาเนินการส่งกาจัดตามประกาศกระทรวง
ของแอมโมเนียเหลว
อุตสหกรรมต่อไป

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

-

ภาคผนวก ข-40 แผนงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม บริษัท เบิกไพรโคเจน
เนอเรชั่น จากัด ประจาปี 2563

หน้า 2-53

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

11. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
2) เจื อ จางแอมโมเนีย เหลวที่ห กรั่วไหลด้ วยน้ า หรื อ ท าให้ เป็น
กลางโดยกรด หรือดูดซับด้วยดินเหนียว แร่หินทราย หรือสาร
ที่เฉื่อย เพื่อลดระดับความรุนแรงหรือระงับการแพร่กระจาย
3) ส่งไปกาจัดโดยผู้ให้บริการกาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรม ที่
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
12. ด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง
1. บารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มี - โครงการได้ดาเนิ นการตามมาตรการก าหนด โดยจั ด ให้ มี เจ้ า หน้าที่
สภาพพร้อมใช้งานและมีการเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติสายงานระบบท่อ เข้ามาดาเนินการตรวจสอบ
สภาพ และรอยรั่วของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. ส ารวจรอยรั่ ว ของระบบขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ (Leakage Survey) - โครงการได้ดาเนิ นการตามมาตรการก าหนด โดยจั ด ให้ มี เจ้ า หน้าที่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติสายงานระบบท่อ เข้ามาดาเนินการตรวจสอบ
สภาพ และรอยรั่วของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

-

ภาคผนวก ข-44 แบบบันทึกการ
บารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

-

ภาคผนวก ข-44 แบบบันทึกการ
บารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

3. ก าหนดให้ พื้ น ที่ บ ริ เ วณสถานี ค วบคุ ม ความดั น และวั ด ปริ ม าตร - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยติ ด ตั้ ง ป้ า ยเตื อน
ก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการทางานที่เกี่ยวข้องกับความ
อันตรายบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ
ร้ อ นหรื อ ประกายไฟ โดยจั ด ท าป้ า ยเตื อ นอั น ตรายบริ เ วณสถานี
หากต้องมีการทางานในพื้นจะต้องมีเอกสารการขออนุญาตเพื่อเข้าพื้นที่
ควบคุ ม ความดั น และวั ดปริ ม าตรก๊ า ซธรรมชาติ ในกรณี ที่ มี ค วาม
ก่อนดาเนินงานทุกครั้ง
จาเป็นเข้าไปในพื้ นที่ดัง กล่า ว จะต้องมีการตรวจสอบและควบคุ ม
อย่างเคร่งครัด พร้อมมีระบบการขออนุญาตที่ถูกต้อง

-

ภาคผนวก ข-45 แบบใบขออนุญาต
ทางาน (WORK PERMIT)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

12. ด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง (ต่อ)
4. กาหนดให้มีระบบตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและควบคุม - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยตรวจสอบบารุง รัก ษา
ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-

ภาคผนวก ข-4 แผนการซ่ อมบ ารุ ง
เครื่องจักรประจาปี พ.ศ. 2563

5. ก าหนดให้ มี ก ารจั ด เจ้ า หน้ า ที่ และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก าร - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โครงการได้จัดให้ มีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน
อบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทาวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การ
วิธีการปฏิบัติเมื่อเห็นการรั่วไหลหรือเหตุการณ์อันตรายและหลั กสูตร
ระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น กรณี เ กิ ด การรั่ ว ไหลของสารเคมี หรื อ เหตุ ก ารณ์
อื่นที่จาเป็น
อันตราย

-

6. ปฏิบัติตามแผนระงับอุบัติภัยเนื่องจากก๊าซรั่วหรือสารเคมีที่จัดทาไว้ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยจัดทาป้ายแสดงเบอร์
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในการควบคุม เหตุ
โทรติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉินไว้ให้กลับพนักงานได้รับทราบ และ
ฉุกเฉินดังกล่าว
ดาเนินการตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การระงับเหตุฉุกเฉิน หากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน

-

ภาคผนวก ข-7 คู่มือและข้อบังคับว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ภาคผนวก ข-9 เอกสารประกอบการ
อบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการ
ทางาน
ภาคผนวก ข-46 วิธีการปฏิบัติงาน
เรื่องการระงับเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-46 วิธีการปฏิบัติงาน
เรื่องการระงับเหตุฉุกเฉิน
รูปที่ 2-40 เบอร์โทรติดต่อในการ
ควบคุมเหตุฉุกเฉิน

7. จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจาปี ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าเองและ - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด ทั้งนี้จะดาเนินการฝึกซ้อม
การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดให้มีการ
แผนฉุกเฉิน รวมทั้ง แผนระงับอุบัติภัยเนื่องจากก๊าซรั่ว ในช่วงระหว่าง
อบรมบุคลากรให้มีทักษะและความชานาญในการบรรเทาเหตุฉุก เฉิน
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-
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ภาคผนวก ข-40 แผนงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม บริษัท เบิกไพรโคเจน
เนอเรชั่น จากัด ประจาปี 2563
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

13. ด้านพืนที่สีเขียวและสุนทรียภาพ
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณโครงการ ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร - โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยพื้นที่ของโรงไฟฟ้าเบิก
(หรือประมาณร้อยละ 5.11) ของพื้นที่โครงการ
ไพรโคเจนเนอเรชั่น มีขนาดพื้นที่ 53 ไร่ 3 งาน 9.07 ตารางวา หรือ
ประมาณ 86,036 ตารางเมตร จากการออกแบบผั ง พื้ น ที่ โครงการ
ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 4,400 ตารางเมตร หรือประมาณ ร้อย
ละ 5.11 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. บริเวณริมรั้วโรงการให้ปลูกต้นไม้ 2 แถวสลับกัน (รูปที่ 15-1 และรูปที่ - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด ด าเนิ น การปลู ก ต้ น
15-2) โดยแถวชั้ นนอกที่ ติดกั บ รั้ วโครงการจะปลู กต้ นมะฮอกกานี
โดยรอบบริเวณริมรั้วโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
( Swletenla mocrophylla King) ส ลั บ กั บ ต้ น อิ น ท นิ ล น้ า
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
(Lagerstroemia speclose Pers) ห รื อ ป ลู ก ต้ น อิ น ท นิ ล บ ก
(Lagerstroemia macrocapa Wall) ระยะต่อต้นประมาณ 2.5 เมตร
หรือต้นไม้ใหญ่ประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แถวถัดมาปลูกไม้
พุ่มที่มีรากสั้น เช่น เฟื่องฟ้า โกสน โมก แก้ว หรือเข็ม เป็นต้น ระยะต่อ
ต้นประมาณ 1.0 เมตร

-

ภาคผนวก ข-47 แผนผังพื้นที่สีเขียว
ของโครงการ
รู ป ที่ 2-43 รู ป ภาพพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
บริเวณพื้นที่โครงการ

-

รูปที่ 2-3 ต้นไม้บริเวณริมรั้วของ
โครงการ
รูปที่ 2-19 การรดน้าโดยใช้น้าที่ผ่าน
การบาบัด
รูปที่ 2-43 รูปภาพพื้นที่สีเขียว
บริเวณพื้นที่โครงการ

3. บ ารุ ง รั ก ษาพื้ น ที่ สี เ ขี ย วในพื้ น ที่ โ ครงการให้ อ ยู่ ส ภาพสวยงาม - โครงการได้ ด าเนิ น การตามมาตรการก าหนด โดยจั ด ให้ มี ก ารดู แ ล
ตลอดเวลา โดยติดตั้งหัวจ่ายน้าอัตโนมัติ ให้ครอบคลุมบริเวณพื้ นที่สี
บารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่สภาพสวยงามตลอดเวลา โดยการติดตั้งหัว
เขียวและจัดสรรงบประมาณการดาเนินงานของโครงการ สาหรับดูแล
จ่ายน้าอัตโนมัติ ซึ่งจะเปิดวันละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีพนักงานคอยดู แ ล
จัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอทุกปี
บารุงรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่าเสมอ
4. จัดทานโยบายของโครงการในการจัดให้พนักงานร่วมกันดูแลพื้นที่สี
- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด โดยรณรงค์ให้พนักงาน
เขียวของโครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ร่วมกันดูแลพื้นที่สีเขียว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณ
โดยรอบพื้นที่โครงการ

-

รูปที่ 2-19 การรดน้าโดยใช้น้าที่ผ่าน
การบาบัด

-

ภาคผนวก ข-1 นโยบายระบบ
คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2-2

(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และการแก้ไข

- โครงการได้ดาเนินการตามมาตรการกาหนด กรณีที่ต้นไม้ตายหรือได้รับ

-

เอกสารอ้างอิง

13. ด้านพืนที่สีเขียวและสุนทรียภาพ (ต่อ)
5. ในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย โครงการจะทาการปลูก
ซ่ อ มแซมให้ เ สร็ จ ภายใน 2 สั ป ดาห์ เพื่ อ รั ก ษาและคงสภาพพื้ นที่
สีเขียวตามสัดส่วนที่กาหนด

ความเสียหาย โดยโครงการจะดาเนินการปลูกทดแทน และซ่อมแซม
โดยเร็ว

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ภาคผนวก ข-1 นโยบายระบบ
คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน
และสิ่งแวดล้อม

หน้า 2-57

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs)

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-2 จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องบริเวณด้านหน้าโครงการ

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-3 ต้นไม้บริเวณริมรัวของโครงการ

19/2/2020

19/2/2020

รูปที่ 2-4 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และข้อมูลของโครงการให้กับชุมชนรับทราบ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

9/6/2020

9/6/2020

อาคารกันเสียง บริเวณ Gas Engine Generator

9/6/2020

9/6/2020

ภายในอาคารกันเสียงบริเวณ Gas Engine Generator
รูปที่ 2-5 อาคารกันเสียงบริเวณ Gas Engine Generator และลักษณะภายในอาคาร

9/6/2020

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-6 ป้ายเตือนบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล(เอ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ที่ครอบหู/ที่อุดหู)

9/6/2020

รูปที่ 2-8 การอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการทางาน

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-9 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-10 บ่อดักไขมัน
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

9/6/2020

9/6/2020

บ่อพักนาทิง

บ่อพักนาทิงฉุกเฉิน

รูปที่ 2-11 บ่อพักนาทิง และบ่อพักนาทิงฉุกเฉิน

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-12 ห้องนาภายในพืนที่โครงการ

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-13 รางระบายนาบริเวณพืนที่โครงการ

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-14 ระบบ Online Monitoring
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-15 ห้องควบคุมของโครงการ

9/6/2020

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-16 ถังขยะแยกประเภท

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-17 อาคารจัดเก็บขยะทั่วไป และกากของเสียอุตสาหกรรม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-18 บ่อเก็บนาสารองขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร

9/6/2020

รูปที่ 2-19 การรดนาโดยใช้นาที่ผ่านการบาบัด

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-20 ป้ายรณรงค์การใช้นา

รูปที่ 2-21 อุปกรณ์แสดงระดับนาของแม่นาแม่กลอง
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

รูปที่ 2-22 บ่อหน่วงนาฝนขนาด 13,600 ลูกบาศก์เมตร

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-23 กิจกรรมทาความสะอาดรางระบายนา

9/6/2020

รูปที่ 2-24 รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-25 พืนที่จอดรถ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

รูปที่ 2-26 รูปภาพสัญลักษณ์ และรหัสแสดงอันตรายของสารเคมี บนรถบรรทุกสารเคมี

6/9/2020

6/9/2020

รูปที่ 2-27 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น เวชภัณฑ์ และยานพาหนะ

6/9/2020

6/9/2020

รูปที่ 2-28 ระบบป้องกันและเตือนภัย

6/9/2020

6/9/2020

รูปที่ 2-29 การจัดเตรียมอุปกรณ์ชาระล้างฉุกเฉิน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

รูปที่ 2-30 ป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย

รูปที่ 2-31 แผนผังทางออกฉุกเฉิน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

6/9/2020

6/9/2020

รูปที่ 2-32 ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

รูปที่ 3-33 การจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

6/9/2020

6/9/2020

รูปที่ 2-34 ป้ายและฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

6/9/2020

รูปที่ 2-35 บริเวณพืนที่สาหรับสูบบุหรี่

6/9/2020

6/9/2020

รูปที่ 2-36 รูปภาพหัวรับนาดับเพลิงภายนอกอาคาร

21/10/2019

21/10/2019

สถานทีจ่ ัดเก็บสารเคมีผลิตนาประปา

สถานทีจ่ ัดเก็บสารเคมี HRSG

21/10/2019

สถานทีจ่ ัดเก็บสารเคมี Cooling Tower

21/10/2019

สถานทีจ่ ัดเก็บสารเคมีแอมโมเนีย

รูปที่ 2-37 การจัดแยกสารเคมี และสถานที่จัดเก็บสารเคมี
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ระยะดาเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรไงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

9/6/2020

9/6/2020

รูปที่ 2-38 คันกาแพงกันคอนกรีต (Dike)

21/10/2019

รูปที่ 2-39 ถังเก็บแอมโมเนียเหลว และกาแพงคอนกรีต (Dike)

รูปที่ 2-40 เบอร์โทรติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

21/10/2019

21/10/2019

รูปที่ 2-41 พืนที่สีเขียวบริเวณพืนที่โครงการ และหัวจ่ายนาอัตโนมัติ
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
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