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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
Office of the Energy Regulatory Commission
รำยกำรตรวจสอบมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมประมวลหลักกำรปฏิบัติ (Code of Practice)
ตำมเอกสำรแนบท้ำย ประกำศคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
เรื่อง มำตรกำรป้องกัน แก้ไข และติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำที่ใช้ขยะอุตสำหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
คำแนะนำในกำรกรอก: ให้ทาเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง และเติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมในช่องว่าง
ประกอบกำรยื่น: คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เลขที่ สกพ-บ ............................................

ข้อมูลกำรประกอบกิจกำร
1. ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต
2. ชื่อผู้จัดทำรำยงำน

 ขึ้นทะเบียนกับ สผ.

 ไม่ขึ้นทะเบียนกับ สผ.
3. ขนำดกำลังกำรผลิตติดตั้ง
MW.
 ตั้งอยู่ในนิคม โปรดระบุ
 อื่นๆ โปรดระบุ
4. ที่ตั้งโครงกำร
.................................................. ...........................................................................................................

หมำยเหตุ : โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกำรใช้ประมวลหลักกำรปฏิบัติ (Code of Practice : CoP)
คำรับรองของผู้ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ และผู้จัดทำรำยงำน
 ข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบรายการตรวจสอบนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

ลงลายมือชื่อ

ชื่อ-นามสกุล
(ตัวบรรจง)

ชื่อ-นามสกุล
(ตัวบรรจง)
 ผู้จัดทารายงาน

 ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้มีอานาจทาการแทน

รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 1
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รำยกำรตรวจสอบด้ำนสิ่งแวดล้อม
ตำมเอกสำรแนบท้ำย ประกำศคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
เรื่อง มำตรกำรป้องกัน แก้ไข และติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำที่ใช้ขยะอุตสำหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
ส่วนที่ 1 มำตรกำรทั่วไป
-มำตรกำรทั่วไป1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกาลังการผลิตติดตั้งต่ากว่า 10 เมกะวัตต์
และใช้ เป็ น แนวทางในการกากับ ควบคุม ติ ด ตาม ตรวจสอบของหน่ ว ยงานอนุญ าต
ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. ให้นารายละเอียดมาตรการใน CoP ฉบับนี้ ไปกาหนดเป็น เงื่อนไขขั้นต่าในสัญญาจ้างบริษัท
ผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
3. ให้ร ายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดใน CoP ให้สานักงาน กกพ. กรม
โรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดที่ เป็นที่ตั้งของโครงการ พิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การ
จัดทารายการผลการปฏิบั ติ ตามมาตรการฯ ให้ ด าเนินการโดยหน่ว ยงานกลาง (Third
Party) ซึ่งต้องเป็ นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านสิ่ งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลผู้มีสิทธิจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
4. ให้มีการบารุงรักษา ดูแลการทางานของระบบหล่อเย็น (ถ้ามี) ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
เป็นประจา และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง
5. กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึง
กรณีที ่ม ีก ารร้อ งเรีย นจากชุม ชนที ่ม ีเ หตุม าจากการด าเนิน โครงการ ให้โ ครงการ
ปรับ ปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดซึ่งเป็น ที่ตั้ง ของโครงการ ทราบทุก ครั้ง
เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
6. กรณีที่มีข้อร้ องเรี ยนของชุมชนต่อการดาเนินการของโครงการ โครงการจะต้องรีบแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานการจัดการข้อร้องเรียนไว้ด้วย
7. จัดให้มีทีมพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม บารุงรักษาและดาเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้า พลัง ความร้อ นที่ใ ช้ ข ยะอุต สาหกรรมเป็น เชื้อ เพลิง โดยมีก าร
ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีที่โครงการ
เลือกใช้ก่อนการส่งมอบงานเสร็จสิ้น
8. จัดให้มีห้องปฏิบัติการของโครงการเพื่อตรวจสอบข้อมูล ที่จาเป็น เช่น ลักษณะสมบัติ
ของขยะอุตสาหกรรม หรือการตรวจสอบการทางานของระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น

CoP
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รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 2
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2 มำตรกำรระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง
-มำตรกำรระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง-

CoP

เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนกำรศึกษำปริมำณและลักษณะสมบัติของขยะอุตสำหกรรมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิง
1. หลักฐานแสดงปริมาณขยะพียงพอต่อการเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า
2.1-1)
2. ผลค่าความร้อนต่า (Lower Calorific Value : LCV) ) ไม่ควรต่ากว่า 6.5 เมกะจูล/
2.1-2)
กิโลกรัม (MJ/Kg)
3. ผลค่าความชื้น ความหนาแน่น และปริมาณเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะอุตสาหกรรม
2.1-3)
เฉลี่ยตลอดปี
4. ปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะจะต้องเป็นของขยะอุตสาหกรรมที่มิใช่ขยะอุตสาหกรรม
ที่เป็นของเสียอันตราย โดยจะต้องมีใบกากับการขนส่งและบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือ 2.1-4)
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste Manifest) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
5. ประมาณการเกี่ยวกับปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ในอนาคต
2.1-5)
6. กรณีนาขยะอุตสาหกรรมจากที่อื่น โปรดระบุ.......................................................................
2.1-6)
7. รายงานการศึกษาและลักษณะสมบัติของขยะอุตสาหกรรม โดยคณะผู้ศึกษาอิสระ (third
2.1-7)
party) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนกำรคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร และกำรออกแบบกำรก่อสร้ำง
8. ต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้าท่วม มีข้อจากัดทางด้านภูมิศาสตร์ ชลศาสตร์ และพื้นดิน
2.2-1)-1.1
2.2-1)-1.2
9. ต้องไม่อยู่ในพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และ/หรือสันทนาการ
2.2-1)-1.3
10. ต้องไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
2.2-1)-1.4
11. ต้องไม่อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้าดิบเพื่อการประปา
12. เอกสารแสดงที่ดินจัดตั้งโครงการอยู่ในนิคมฯ/สวนอุตสาหกรรม/เขตประกอบการฯ/
2.2-2)-2.1
ที่ตั้งอื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................
2.2-2)-2.2
13. ต้องมีระบบสนับสนุนพื้นฐาน (infrastructure) ที่ดีพอ
2.2-2)-2.3
14. ต้องมีปริมาณน้าใช้เพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบหล่อเย็น)
15. ระยะห่างจากพื้นที่อยู่อาศัย (residential areas) เพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อน
2.2-2)-2.4
ราคาญจากเสียงรบกวน (ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 300 เมตร)
16. ระยะทางจากถนนหลักถึงโรงไฟฟ้า
2.2-2)-2.5
17. ระยะทางจากการขนส่งขยะอุตสาหกรรมจากพื้นที่เก็บขน (collection area) หรือสถานี 2.2-2)-2.6
พักขยะอุตสาหกรรม (transfer station) มาถึงโรงไฟฟ้า
2.2-2)-2.7
18. ระยะทางจากโรงไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน
19. แบบการติดตั้งปล่ องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ให้ มีความสู งตามหลั กเกณฑ์ Good 2.2-2)-2.8
Engineering Practice เพื่อลดปัญหาการเกิด Building Downwash Effect

แนบ
พิจำรณำ
เอกสำร
แล้ว
ประกอบ (เจ้ำหน้ำที่)



































































รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 3
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนบ
พิจำรณำ
เอกสำร
แล้ว
ประกอบ (เจ้ำหน้ำที่)

-มำตรกำรระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง- (ต่อ)

CoP

20. เอกสารแสดงการดาเนินงานที่ไม่ขัดกับกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ปัจจุบัน
21. รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และ
นาเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ดาเนินงาน
22. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะอุตสาหกรรมไปยังโรงไฟฟ้า
23. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการขนส่งเถ้าจากการเผาขยะอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า ไปยัง
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย (Landfill site) กรณีที่โรงไฟฟ้าไม่สร้างที่ฝังกลบเถ้าของตนเอง
24. แบบและการวางผังโครงการที่ระบุระยะทางจากพื้นที่อ่อนไหวและขนาดพื้นที่โครงการ
25. เอกสารแสดงเทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะอุ ต สาหกรรม และการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานวิศวกรรม และมีระบบการป้องกันมลพิษที่เหมาะสม (Best
Available Control Technology: BACT)
26. แผนการจัดหาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเดินระบบและบารุงรักษา
27. รายละเอียดแสดงการใช้อุปกรณ์ควบคุมเสียงภายในโรงงาน
28. พิจารณาเลือกพื้นที่ที่ไม่กีดขวางทางน้าในฤดูน้าหลาก รุกล้าลาน้าสาธารณะ และแม่น้าฯ
29. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้า และออกแบบหลุมฝังกลบ (ถ้ามี)
30. แผนผังโครงการที่แสดงรายละเอียดพื้นที่สีเขียวสาหรับปลูกต้นไม้ อย่างน้อยร้อยละ 5
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยพิจารณาปลูกต้นไม้ริมรั้วของโครงการในระยะ 3-5 เมตร
31. แผนผังและจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก(กรณีการจัดตั้งในนิคม
อุตสาหกรรม)
32. เอกสารแสดงอัตราการระบายมลพิษทางอากาศรวม (Total Loading) และความสามารถ
ในการรองรับมลพิษทางอากาศ (Carrying Capacity) ในพื้นที่ตั้งโครงการ
33. ระเบียบการรับฟังความเห็นและการทาความเข้าใจกับประชาชนฯ พ.ศ.2559
34. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างการศึกษา รอบพื้นที่โครงการอย่าง
น้อย 4 จุด 7 วันต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก ระยะเวลาห่างกัน 5-7 เดือน
เอกสารแนบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ

1. แผนผังแสดงจุดตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ

2. บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างตรวจวัด
3. ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วย

3.1 ฝุ่นละอองรวม (TSP)

3.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)

3.3 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

3.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

3.5 ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

3.6 สารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว

3.7 ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan)
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รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 4
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะเตรียมกำรก่อสร้ำง- (ต่อ)
35. ผลการตรวจวัดระดับ เสี ย งในบริ เ วณพื้น ที่ศึกษาและบริเวณใกล้ เคียงพื้นที่ตั้ งโครงการ
อย่างน้อยจานวน 2 สถานี อย่างน้อย 3 วันต่อเนื่อง
เอกสารแนบผลตรวจวัดคุณภาพเสียง
1. แผนผังแสดงจุดตาแหน่งตรวจวัดคุณภาพเสียง

2. ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพเสียง ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อเนื่อง ประกอบด้วย
2.1 Leq 8 hr

2.2 Leq 24 hr

2.3 Ldn

2.4 L90

2.5 Lmax

36. ข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้าผิวดินในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้าและการระบายน้า
37. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินในแหล่งน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ อย่างน้อย
1 ครั้ง และแผนผังตาแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน
พารามิเตอร์ผลตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน
1. อุณหภูมิ (T)

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

3. สารแขวนลอย (SS)

4. สารละลายทั้งหมด (TDS)

5. ค่าบีโอดี (BOD)

6. ค่าซีโอดี (COD)

7. โคลิฟอร์มทั้งหมด และ ฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB)

8. โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว

(Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg)
38. เอกสารแสดงข้อมูลพื้นฐาน (Baseline information) ของน้าใต้ดิน และลักษณะอุทกวิทยา
ของน้าใต้ดินบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ
ผลตรวจวัดน้าใต้ดิน และลักษณะอุทกวิทยา
1. ทิศทางการไหล

2. ระดับความลึก

39. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดิน อย่างน้อย 1 ครั้ง
พารามิเตอร์ผลตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดิน
1. โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว

(Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg)

CoP

แนบ
พิจำรณำ
เอกสำร
แล้ว
ประกอบ (เจ้ำหน้ำที่)
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รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 5
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3 มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำร
-มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำรเกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคุณภำพอำกำศ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศ
1. จัดทารั้วโดยรอบบริเวณก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นรั้วทึบ โดยมีความสูงจากระดับพื้นดิน
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
2. ติดตั้ งป้ ายแสดงข้อมู ล รายละเอีย ดโครงการโดยมีชื่อ เจ้าของโครงการ ข้อมูล ลั กษณะ
โครงการ แผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาดาเนินการ
3. ควบคุมบริเวณที่มีการเปิดเป็นพื้นที่ใช้งาน
4. ฉีดพรมน้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือกองวัสดุก่อสร้าง
5. จากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่านชุมชน
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคุมความเร็วในพื้นที่ทั่วไปให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
6. ล้างทาความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษดินโคลนหรือทรายก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ
7. ทาความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกข้างนอกรอบรั้วโครงการทุกวัน
8. ปิดคลุมส่วนท้ายและดับเครื่องยนต์ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
ที่จอดพักในพื้นที่ก่อสร้าง
9. จัดให้มีวัสดุคลุมปิดทับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทาการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างสม่าเสมอ
11. ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการจะต้องทาการตรวจสอบและแก้ไขทันที
 มำตรกำรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศ
12. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อย่างน้อยจานวน 2 สถานี ปีละ 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 7 วันอย่างต่อเนื่อง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24
ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และทิศทางและ
ความเร็วลม พร้อมแนบแผนผังแสดงตาแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เอกสารแนบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ
1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

3. ทิศทางและความเร็วลม

4. แผนผังแสดงตาแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ


CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

3.1-ก





3.1-ก





3.1-ก
3.1-ก







3.1-ก





3.1-ก
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รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 6
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำร- (ต่อ)
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคุณภำพน้ำ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนน้ำ
13. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพียงพอกับคนงานก่อสร้าง โดยต้องติดตั้งห้องน้าห้อง
ส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งน้าผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร
14. ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์บาบัดน้าเสียที่เหมาะสมเพื่อรอบรับน้าเสียจากสานักงานชั่วคราว
บ้านพักคนงาน หรือ ห้องน้าห้องส้วม ฯลฯ
15. แสดงภาพถ่ายที่ระบุว่ามีการจัดทารางระบายน้าชั่วคราวและบ่อตกตะกอน ให้แล้วเสร็จ
ในช่วง 1 เดือนแรกของการก่อสร้าง
16. ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของน้ามันลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
17. จัดให้มีบ่อพักน้าทิ้งที่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอน
ดิน และทรายก่อน หรือนาน้าทิ้งกลับมาใช้ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง
18. ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในท่อระบายน้า หรือลารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด
19. ไม่เก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้บริเวณพื้นที่ริมรางระบายน้าหรือใกล้กับ
แหล่งน้าเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนลงสู่แหล่งน้า
20. กิจกรรมบารุงรักษาอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นแข็งและมีที่เก็บเหมาะสม ป้องกันน้ามัน
เชื้อเพลิง ที่อาจรั่วไหลลงสู่แหล่งน้า
21. จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุดูดซับสาหรับทาความสะอาดน้ามันหรือน้ามันเชื้อเพลิงที่อาจ
หกรั่วไหลลงในพื้นที่
22. ให้ตั้งสานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานห่างจากแหล่งน้าอย่างน้อย 50 เมตร
23. มีดาเนินการการแก้ไขปัญหาน้าทิ้งและตรวจวัดคุณภาพน้าจากการก่อสร้างโครงการทันที
24. หากกิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้าใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)
 มำตรกำรติดตำมกำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนคุณภำพน้ำ
25. ผลการตรวจสอบสภาพรางระบายน้าชั่วคราวและบ่อดักตะกอน
26. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง กรณีมีการระบายน้าทิ้งออก (ตรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
เอกสารแนบผลตรวจวัดคุณภาพน้า
1. อัตราการไหล

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

3. อุณหภูมิ

4. สารแขวนลอย (SS)

5. สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)

6. ค่าบีโอดี (BOD)

7. ค่าซีโอดี (COD)


CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)
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รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 7
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำร- (ต่อ)
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนเสียง
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนเสียง
27. แจ้งแผนก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนก่อสร้าง
28. กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดาเนินงานใน
ช่วงเวลากลางวันยกเว้นกิจกรรมที่จาเป็นต้องดาเนินให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้นาชุมชน
ในพื้นที่ทราบก่อนดาเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วัน
29. การทาฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน จะ
สามารถดาเนิน การได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงกรพระอาทิตย์ตก หรือ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
30. จัด ให้ มี ก าแพงกั้ น เสี ย งระหว่ า งพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งกั บ พื้ น ที่ อ่ อ นไหว หรื อ บริ เ วณที่ มี วั ส ดุ ที่
ก่อให้เกิดเสียงสะท้อน
31. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่าและตรวจซ่อมบารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการงานให้ดีอยู่เสมอ
32. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ทางานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับ
เสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
33. ควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับ
เสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล
เอ และมีค่าระดับเสียง รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ หรือตามที่กฎหมายกาหนด
34. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงก่อสร้างเพื่อสอบถามชุมชน
ใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
 มำตรกำรติดตำมกำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนเสียง
35. ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เอกสารแนบผลการตรวจวัดระดับเสียง

1. ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)

2. ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)

3. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)

4. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
36. แผนผังแสดงตาแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง และแผนที่ชุมชนบริเวณที่เจ้าหน้าที่ โครงการ
ลงพื้นที่สารวจความคิดเห็นชุมชนเรื่องผลกระทบด้านเสียง
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคมนำคมขนส่ง
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนคมนำคมขนส่ง
37. หลี กเลี่ ย งการขนส่ งเครื่ องจั กรอุป กรณ์และวัส ดุการก่อสร้ างในเส้ นทางที่มีการจราจร
หนาแน่น และพื้นที่ชุมชน

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

3.3-ก-1)





3.3-ก-2)





3.3-ก-3)





3.3-ก-4)





3.3-ก-5)





3.3-ก-6)





3.3-ก-7)





3.3-ก-8)





3.3-ข-1)





3.3-ข-2)





3.4-ก-1)





รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 8
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำร- (ต่อ)
38. ประสานขอความร่วมมือในการจัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร และแจ้ง
แผนงานการก่อสร้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
39. จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ขัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพื้นที่
ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร
40. ปิดคลุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะในการขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้าง
อย่างสม่าเสมอ
41. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (เวลา 06.00-09.00 น.
และ 15.00-18.00 น.)
42. จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางการจราจรแยกออกจากกันและมีเจ้าหน้าที่
อานวยความสะดวกการจราจร
43. จากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่านชุมชน
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคุมความเร็วในพื้นที่ทั่วไปให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
44. กาหนดให้มีการควบคุมน้าหนักรถบรรทุกให้เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
45. อบรมและควบคุมพนั กงานขับ รถที่เกี่ย วข้ องกับ การก่อสร้างทุ กชนิดให้ ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด
46. กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการชารุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้อง
ดาเนินการซ่อมแซมทันที
 มำตรกำรติดตำมกำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนคมนำคมขนส่ง
47. เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุก 6 เดือน
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยและกำกของเสีย
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยและกำกของเสีย
48. จั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ร องรั บ ขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น จากคนงานก่ อ สร้ า งไว้ ต ามบริ เ วณพื้ น ที่
ปฏิบัติงานและบริเวณที่พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อดาเนินการกาจัดขยะ
49. จัดให้มีระบบแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ได้ พิจารณานากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด หรือขายให้กับบริษัทที่มารับซื้อต่อไป
50. จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน
51. ห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้า ท่อน้าทิ้ง และแหล่งน้าในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
52. ของเสียอันตราย ให้ทาการแยกประเภทและรวบรวมส่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการนาไปกาจัดต่อไป
 มำตรกำรติดตำมกำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนจัดกำรมูลฝอยและกำกของเสีย
53. เอกสารบันทึกชนิด ปริมาณและวิธีการจัดการกากของเสียของโครงการแบบรายเดือน

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

3.4-ก-2)





3.4-ก-3)





3.4-ก-4)





3.4-ก-5)





3.4-ก-6)





3.4-ก-7)





3.4-ก-8)





3.4-ก-9)





3.4-ก-10)





3.5-ข





3.5-ก-1)





3.5-ก-2)





3.5-ก-3)
3.5-ก-4)
3.5-ก-5)















3.5-ข

รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 9
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำร- (ต่อ)
เกณฑ์ปฏิบัติด้ำนกำรระบำยน้ำและป้องกันน้ำท่วม
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนกำรระบำยน้ำและป้องกันน้ำท่วม
54. แบบระบบระบายน้ าภายในพื้ น ที่ โ ครงการและโดยรอบ เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาการ
กีดขวางทางน้าเดิม และปัญหาน้าท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง
55. จั ด ท ารางระบายน้ าชั่ ว คราวเพื่ อ ระบายน้ าฝนที่ ผ่ า นการตกตะกอนจากบริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ
56. ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้า
57. จัดให้มีการดูแลรางระบายน้าไม่ให้อุดตันอย่างสม่าเสมอ
 มำตรกำรติดตำมกำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนกำรระบำยน้ำและป้องกันน้ำท่วม
58. เอกสารบันทึกสถิติน้าท่วมบริเวณพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ทุก 6 เดือน
เกณฑ์ปฏิบัติด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสุขภำพ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยฯ
59. แผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมและ แผนระงับเหตุฉุกเฉินให้
โครงการเห็นชอบ และนาไปกาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
60. โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน ของ
คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
61. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ควบคุมการทางานตลอดเวลาที่มีการทางาน
ก่อสร้าง และเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ
62. จัดอบรมและแนะนาด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
63. จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามการดาเนินงานประจาวัน
64. จัดให้ มีร ะบบรั กษาความปลอดภัย (security system) ประกอบด้ว ย การทาบัต ร
แสดงตน พนักงานผู้รับเหมา การผ่านเข้าของบุคคลและยานพาหนะ สถานที่จอดรถและ
ระเบียบจราจร
65. จัดให้ มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้น ที่อัน ตราย และพื้ นที่ที่ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
66. จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทางานบางประเภทตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการ
ทางานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
67. จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขต
พักผ่อนในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

3.6-ก-1)





3.6-ก-2)





3.6-ก-3)
3.6-ก-4)







3.6-ข





3.7-ก(1)-1)





3.7-ก(1)-2)





3.7-ก(1)-3)





3.7-ก(1)-4)
3.7-ก(1)-5)







3.7-ก(1)-6)





3.7-ก(1)-7)





3.7-ก(1)-8)









3.7-ก(2)-1)
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)













3.7-ก(2)-5)





3.7-ก(2)-6)





3.7-ก(3)-1)





3.7-ก(3)-2)





3.7-ก(3)-3)





3.7-ก(4)-1)





3.7-ก(4)-2)





3.7-ก(4)-3)
3.7
ก(5)-1)
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-มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำร- (ต่อ)

CoP

68. ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน
และรับทราบได้ง่ายชัดเจน
69. ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อน
ได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น
70. ห้ามคนงานเข้าไปในพื้น ที่กาลั งก่อสร้างหรื อเขตก่อสร้างนอกเวลาทางาน โดยมิได้รับ
อนุญาต
71. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น การตกหล่นของวัสดุ โดยใช้แผงกั้น ผ้าใบ หรือตาข่าย
ปิดกั้นหรือรองรับ
72. ทาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการของ
House Keeping
73. จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่อ งมือเครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทางานและ
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ตามทีก่ ฎหมายกาหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่า
74. เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสาหรับเครื่องมือเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
75. ก่อนการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้งานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ
และ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อการใช้งานเป็นไปอย่างปกติ
76. สูบบุหรี่เฉพาะสถานที่ที่กาหนดไว้เท่านั้น
77. จัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซ้อมแผนพร้อมกับการอพยพหนีไฟ เจ้าของโครงการ
รวมทั้งบริษัทรับเหมาจะต้องชี้แจงและสาธิตให้คนงานทราบวิธีใช้ถังเคมีดับเพลิงแบบมือ
ถือและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
78. อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
79. เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน
80. กากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
81. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจานวน 1 คัน ประจาพื้นที่ให้
พร้อมสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา
82. ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน
83. จัดเตรียมถังบรรจุน้า เพื่อเก็บสารองน้าสะอาดสาหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ
84. จั ด เตรี ย มน้ าดื่ ม ที่ ส ะอาดประเภทบรรจุ ถั ง พลาสติ ก หรื อ น้ าดื่ ม บรรจุ ข วดหรื อ ถั ง น้ า
สแตนเลส สาหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ

3.7-ก(2)-2)

85. ดาเนินการก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วมสาหรับคนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด

3.7-ก(2)-3)
3.7-ก(2)-4)

3.7-ก(7)-3)

รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 11
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำร- (ต่อ)

CoP

86. จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
3.7-ก(7)-4)
ต่างๆ ของคนงาน
87. ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้นา
3.7-ก(7)-5)
ขยะมูลฝอยทั้งหมดไปกาจัดไม่ให้ตกค้างในพื้นที่
 มำตรกำรติดตำมกำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยฯ
88. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ลักษณะ ผลต่อสุขภาพ จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ และ
3.7-ข
วิธีแก้ไขปัญหา รายงานทุก 6 เดือน
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนนิเวศแหล่งน้ำ และกำรทำประมง
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนนิเวศแหล่งน้ำ และกำรทำประมง
89. ควบคุมคนงานไม่ให้จับสัตว์น้าในแหล่งน้าในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนใน
3.8-ก-1)
ท้องถิ่น
90. ในกรณีมีการสูบน้าใช้จากแหล่งน้าธรรมชาติ ให้ออกแบบและก่อสร้างระบบสูบน้าใช้ให้มี
3.8-ก-2)
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าน้อยที่สุด
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ-สังคมฯ
91. คนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
3.9-ก-1)
92. หัวหน้าคนงานดูแลคนงาน และเจ้าหน้าที่ดูแลเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
3.9-ก-2)
93. การควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมคนงานก่อสร้าง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
3.9-ก-3)
ชุมชน
94. พื้นที่พักคนงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างชัดเจน โดยมีการจัดหาที่พักนอกพื้นที่ก่อสร้าง
3.9-ก-4)
95. กฎระเบียบการทางาน และการควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างเคร่งครัดและชัดเจน
3.9-ก-5)
96. แผนการจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงานต่างด้าว ค่างถิ่น ไม่รบกวน
3.9-ก-6)
ประชาชน ในบริเวณก่อสร้างและที่พักคนงาน
97. ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นาชุมชนในพื้นที่ ในกรณีที่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
3.9-ก-7)
ต่อวิถีชุมชน
98. เผยแพร่ข้อมูล จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบที่เหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน เกี่ยวกับ
3.9-ก-8)
การดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามระยะเวลาก่อสร้าง ในบริเวณพื้นที่โครงการ
99. จัดศูนย์ประสานงานรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจาก
3.9-ก-9)
การก่อสร้างโครงการ
100. บันทึกรายละเอียดข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี) รวมถึงการดาเนินการ
3.9-ก-9)
ตามข้อเสนอแนะ หรือวิธีการแก้ไข
101. กาหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการแจ้งความก้าวหน้าการ
3.9-ก-10)
แก้ไขปัญหาทุก 7 วัน

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)





























































รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 12
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะก่อสร้ำงโครงกำร- (ต่อ)
102. มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ และมีอานาจหน้าที่ที่
ชัดเจน
 มำตรกำรติดตำมกำรตรวจสอบผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม และกำรมีส่วนร่วมฯ
103. บันทึกสถิติข้อร้องเรีย นต่างๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่มีต่อโครงการวิธีการและระยะเวลา
ดาเนินการแก้ไข รวมถึงการสรุปรายงานทุก 6 เดือน

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

3.9-ก-11)





3.9-ข





รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 13
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 4 มำตรกำรระยะดำเนินกำรโครงกำร
-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำรเกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคุณภำพอำกำศ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศ
1. การออกแบบปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ให้มีความสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
Good Engineering Practice
2. ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
3. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs)
4. ตาแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMs ให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่ US.EPA.
5. กาหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ
- ระดับ Alarm กาหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานฯ
- ระดับ High-Alarm กาหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานฯ
6. จัดทาแผนงานและแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMs
7. บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ High Alarm ทุกครั้ง ระบุสาเหตุ การแก้ไขและ
ระยะเวลาการดาเนินการแต่ละครั้ง
8. ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ บ าบั ด สารมลพิ ษ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตาม แผน Preventive
Maintenance
9. จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สารองของระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
10. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
11. กาหนดแผนตรวจสอบและบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกั น (Preventive Maintenance
Program)
12. บันทึกสถิติการชารุดเสียหายและการซ่อมบารุงระบบบาบัดมลพิษ
13. จาแนกขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น โดยไม่รับขยะอุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย
อันตราย
บัญชีรายการของเสีย
1) รหัส HA (Hazardous waste – Absolute entry)

2) รหัส HM (Hazardous waste – Mirror entry)

14. เตรี ย มลั กษณะเชื้ อเพลิ งขยะอุตสาหกรรมให้ เ หมาะสมกับ เทคโนโลยีก ารเผาไหม้ ที่
เลือกใช้
15. มีเจ้าหน้าที่ทาการปรับสภาพขยะอุตสาหกรรม (Mechanical treatment)
16. การใช้เชื้อเพลิงอื่นในช่วงเริ่มเดินระบบ (Start up) จะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนด
17. ออกแบบให้ห้องรับขยะอุตสาหกรรมเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้นระหว่างบ่อรับขยะ
อุตสาหกรรมกับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

4.1-ก(ก)-1)





4.1-ก(ก)-2)
4.1-ก(ก)-3)
4.1-ก(ก)-4)









4.1-ก(ก)-5)





4.1-ก(ก)-6)





4.1-ก(ก)-7)





4.1-ก(ก)-8)





4.1-ก(ก)-9)
4.1-ก(ก)-10)







4.1-ก(ก)-11)





4.1-ก(ก)-12)





4.1-ก(ข)-1)





4.1-ก(ข)-2)





4.1-ก(ข)-3)





4.1-ก(ข)-4)





4.1-ก(ค)-1)
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18. ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรับขยะและเหนือกรวย
ป้อนขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศสาหรับการเผาไหม้ในเตาขยะและลดปัญหากลิ่นใน
ห้องรับขยะ
19. บ่อรับขยะอุตสาหกรรมจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับและเก็บกักขยะอุตสาหกรรมได้
อย่างน้อย 5 เท่าของขีดความสามารถสูงสุดในการดาเนินการของเตาในแต่ละวัน
20. มีการกาจัดน้าเสียจากขยะที่ไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะซึ่งมีความเข้มข้นสูง แต่ปริมาณไม่
มากด้วยการติดตั้งระบบสูบออก และฉีดพ่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเตาเผาอุตสาหกรรม
หรือส่งเข้าระบบบาบัดน้าเสียที่ออกแบบไว้ให้สามารถรองรับน้าชะขยะได้
21. มีการตรวจวัดกลิ่นที่มีมาจากสารเคมีให้วัดเพื่อเทียบกับ Odor Threshold กับสารเคมี
นั้น
22. ควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ต่ากว่า 850-1,000 องศาเซลเซียส และก๊าซที่เกิดจาก
การเผาไหม้มีเวลาอยู่ในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อย
กว่า 1,000 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 2 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 850
องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ ลดการเกิ ด สารประกอบไดออกซิ น (Dioxin) และสารอิ น ทรี ย์
อันตรายต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
23. ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ในการลดการระบายสารประกอบไดออกซิน (Dioxin)
24. ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นละออง
25. จัดทาบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบาบัดมลพิษทางอากาศสาหรับ
การควบคุมสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และฝุ่นละออง
26. ติดตั้งระบบบาบัดมลพิษทางอากาศในการดักจับ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ก๊าซ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
27. จัดทาบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ สาหรับ
การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด
28. ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ ไม่ให้เกิน 1300 องศาเซลเซียส เพื่อลดการ
เกิด Thermal NOx
29. ควบคุมการเผาไหม้หรือติดตั้งระบบดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
30. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหม้แบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบและ
ปรับสภาวะการเผาไหม้ให้เหมาะสมตามค่าออกแบบ
31. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกและดูแลเรื่องการจราจรและจัดระบบคิวรถขนขยะ
และแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีรถบรรทุกเข้าสู่พื้นที่โครงการ
32. มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ
33. กาหนดให้มีการฉีดพรมน้าบริเวณลานจอดรถ (กรณีเป็นลานดินหรือมีฝุ่นละออง) ในช่วง
ฤดูแล้งอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

4.1-ก(ค)-2)





4.1-ก(ค)-3)





4.1-ก(ค)-4)





4.1-ก(ค)-5)





4.1-ก(ง)-1)





4.1-ก(ง)-2)
4.1-ก(ง)-3)







4.1-ก(ง)-4)





4.1-ก(จ)-1)





4.1-ก(จ)-2)





4.1-ก(ฉ)-1)





4.1-ก(ฉ)-2)





4.1-ก(ฉ)-3)





4.1-ก(ช)-1)





4.1-ก(ช)-2)





4.1-ก(ช)-3)
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-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

















4.1-ข-2)





4.1-ข-3)





CoP

34. กาหนดให้การลาเลียงเถ้าเป็นระบบปิด หรือแบบเถ้าเปียกโดยให้มีการฉีดพรมน้าขณะ
4.1-ก(ช)-4)
ทาการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุก (Loading and Unloading)
35. เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุกจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาการเก็บกวาดเศษวัสดุและ
4.1-ก(ช)-5)
ฝุ่นละอองที่หกหล่นอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว
36. จัดให้มีการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบลาเลียงต่างๆ ในการขนถ่ายเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ระบบลาเลียงเถ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อต่อ 4.1-ก(ช)-6)
หรือจุดเปลี่ยนผ่านต่างๆ
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนคุณภำพอำกำศ
37. ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่ทาการตรวจวัด:
เอกสารแนบผลพารามิเตอร์
1. ฝุ่นละอองรวม (TSP)

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)

4.1-ข-1)
4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)

5. สารประกอบ Dioxin/ฟิวแรน (Dioxin/Furan)

6. สารปรอท (Hg)

7. แคดเมียม (Cd)

8. ตะกั่ว (Pb)

38. ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs) โดยสรุปในรายงานผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน เอกสาร
แนบผลพารามิเตอร์
1. ฝุ่นละอองรวม (TSP)

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)

5. ก๊าซออกซิเจน (O2)

6. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)

7. อุณหภูมิ (Temperature)

39. ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (CEMs Audit) พร้อมบันทึกการทางานและ
ตรวจสอบความถูกต้อง (Audit) ระบบ CEMs โดย Third party อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)
40. ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดย
กาหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสมครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดย
พิจารณาจากพื้นที่อ่อนไหวและทิศทางลมหลักในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ อย่างน้อย
จานวน 4 สถานี และทาการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ตรวจวัดอย่างน้อย:
เอกสารแนบผลพารามิเตอร์
1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง


4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

5. ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจานวน 1 สถานี)
41. แผนผังแสดงตาแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศและคุณภาพอากาศจากปล่อง
42. ติดตั้งเครื่องแสดงผลคุณภาพอากาศแบบ online บริเวณหน้าโครงการเป็นการถาวร
โดยมีพารามิเตอร์เบื้องต้นที่จะต้องแสดง
เอกสารแนบแสดงพารามิเตอร์แบบ online

1. ฝุ่นละอองรวม

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคุณภำพน้ำ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนคุณภำพน้ำ
43. จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการบาบัดเพียงพอในการบาบัด
น้าเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานทั้งหมดของโครงการ
44. จัดสร้างบ่อรองรับขยะอุตสาหกรรมต้องทาเป็นพื้นคอนกรีต และให้มีการป้องกันการ
รั่วไหลของน้าชะขยะในกรณีพื้นแตกร้าว
45. ออกแบบระบบแยกน้ าฝนปนเปื้ อ นและน้ าฝนไม่ ป นเปื้ อ นออกจากกั น พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบระบบระบายน้าฝนปนเปื้อนและน้าฝนไม่ปนเปื้อนเป็นประจา
46. จัดให้มีรางรวบรวมและบ่อพักน้าชะขยะอุตสาหกรรมแยกจากน้าเสียส่วนอื่น ๆ และ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
47. จัดให้มีระบบการจัดการน้าเสียภายในพื้นที่โครงการ
- น้าเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า จะต้องมีการบาบัดเบื้องต้นที่ถังปรับสภาพน้าเสีย
(Neutralizing pit)
- มีระบบแยกน้าและน้ามัน (Oil Separation)

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

4.1-ข-4)





4.1-ข-5)





4.1-ข-6)





4.2-ก-1)





4.2-ก-2)





4.2-ก-3)





4.2-ก-4)





4.2-ก-5)
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-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)
48. จัดให้มีบ่อพักน้าทิ้งภายในโครงการเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ก่อนระบายออกนอก
พื้นที่
49. พิจารณานาน้าจากบ่อพักน้าทิ้งกลั บมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดต้น โดยกรณีที่มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการทั้งหมดหรือไม่มีการระบายน้าทิ้ง (Zero Discharge)
จะต้องแสดงรายละเอียด พร้อมแผนผังสมดุลการใช้น้า (Water Balance Diagram)
ของโครงการ
50. จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้าเสีย
51. การระบายน้าทิ้งออกจากพื้นที่โครงการ ให้พิจารณาเลือกตาแหน่งจุดปล่อยน้าทิ้ง โดย
คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้น้าของชุมชนที่มีอยู่เดิม
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนคุณภำพน้ำ
52. ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งตามจุดตรวจวัด เช่น บ่อรวบรวมน้าทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบ
บาบัด และจุดปล่อยน้าทิ้งที่ระบายออกนอกบริเวณโครงการ เป็นต้น โดยมีความถี่ใน
การตรวจวัดอย่างน้อยทุก 3 เดือน พารามิเตอร์ตรวจวัด:
เอกสารแนบผลพารามิเตอร์
1. อุณหภูมิ (Temperature)

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

3. สารแขวนลอย (SS)

4. สารละลายทั้งหมด (TDS)

5. บีโอดี (BOD)

6. น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

7. โลหะหนัก: แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn)

ตะกั่ว (Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg)
53. กรณีที่มีการระบายน้าทิ้งลงแหล่งน้าผิวดิน ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิว
ดิน จานวนสถานีอย่างน้อย 3 สถานี ให้มีความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เอกสารแนบผลพารามิเตอร์
1. อัตราการไหล

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

3. อุณหภูมิ

4. สารแขวนลอย (SS)

5. สารละลายทั้งหมด (TDS)

6. ค่าบีโอดี (BOD)

7. ค่าซีโอดี (COD)

8. โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม

9. โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd)

สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg)

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

4.2-ก-6)





4.2-ก-7)





4.2-ก-8)





4.2-ก-9)





4.2-ข-1)





4.2-ข-2)





รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)
54. ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพน้าใต้ดินจากการดาเนินการของโครงการ โดยมี
การตรวจ วัดคุณภาพน้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) ที่ติดตั้งตามทิศ
ทางการไหลของน้าใต้ดินอย่างน้อย 3 บ่อ ได้แก่ ต้นน้าก่อนผ่านพื้นที่ตั้งโครงการ 1 บ่อ
และท้ายน้าหลังผ่านพื้นที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 2 บ่อ ให้ทาการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง
ตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพน้าใต้ดิน
1. แมงกานีส (Mn)

2. แคดเมียม (Cd)

3. สังกะสี (Zn)

4. ตะกั่ว (Pb)

5. ปรอท (Hg)

54. แผนผังแสดงตาแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้าในพื้นที่โครงการและแหล่งน้าผิวดิน (ถ้ามี)
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนเสียง
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนเสียง
55. ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสาหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง
55. ตรวจสอบและซ่อมบารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทาให้เกิดเสียงดัง
56. จัดทาแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)
57. จัดทาสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ
58. พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบัติงาน
59. จัดทาแผน Preventive Maintenance ของโครงการ
60. จัดทาโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservative Program)
61. จัดให้มีกาแพงกั้นเสียง
62. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่สอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียง
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนเสียง
63. ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง โดยกาหนดจุด
ตรวจวัดที่เหมาะสม และเป็นตัวแทนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างน้อย
3 จุด เช่น ริมรั้วโรงงาน ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด อย่างน้อย 2 จุด
เอกสารแนบผลการตรวจวัด
1. ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)

2. ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)

3. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)

4. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)


CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)
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4.3-ก-7)
4.3-ก-8)
4.3-ก-9)
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคมนำคมขนส่ง
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนคมนำคมขนส่ง
64. จัดอบรมและควบคุ มให้ พนั กงานขั บ รถปฏิบั ติ ตามกฎจราจรและข้ อก าหนดอื่ นๆ ที่
โครงการกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
65. กาหนดเส้นทางเดินรถขนขยะอุตสาหกรรม หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชนให้มากที่สุด
66. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมความเร็วของพาหนะภายในพื้นที่โครงการ
67. จัด ให้ มี วั ส ดุ ปิ ด คลุ ม ก่ อ นขนออกจากพื้ น ที่ ใ ห้ มิ ด ชิ ด เพื่ อป้ อ งกั น การตกหล่ น และฟุ้ ง
กระจาย
68. จัดทาเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
จราจรให้ชัดเจน
69. รถบรรทุกขยะอุตสาหกรรมหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ได้แก่
07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.
70. การขนส่งเถ้าออกนอกพื้นที่โครงการ รถขนส่งเถ้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด
71. จัดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่งเถ้าเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
72. จัดให้มีพื้นที่จอดรถขนส่งขยะอุตสาหกรรม และรถขนส่งเถ้าอย่างเพียงพอ
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนคมนำคมขนส่ง
73. บันทึ กสถิ ติ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ สาเหตุ พร้ อมแนวทางในการจั ดการแก้ ไขปั ญหาที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการขนส่งเชื้อเพลิง และการขนส่งเถ้า โดยมีการสรุปข้อมูลทุก 6 เดือน
เกณฑ์ปฏิบัติด้ำนกำรระบำยน้ำและป้องกันน้ำท่วม
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนทรัพยำกรน้ำ กำรระบำยน้ำ และกำรใช้น้ำ
74. จัดหาแหล่งน้าใช้สาหรับโครงการให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้าของชุมชนน้อยที่สุด และ
เก็บสารองน้าใช้สาหรับกระบวนการผลิตให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
75. มีการหมุนเวียนน้าใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
76. หากต้อ งใช้ น้ าจากแหล่ ง น้ าสาธารณะภายนอกโครงการ จะต้ องได้รั บ อนุ ญ าตจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้า และทาการสูบน้าตามที่ได้รับอนุญาต
77. การดาเนิ น การโครงการจ าเป็ น ต้องมีการใช้น้ าใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล หรือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ
หน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)
78. จัดสร้างระบบระบายน้าฝนภายในพื้นที่โครงการแยกออกจากระบบรวบรวมน้าเสีย
79. กาหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้าของโครงการอย่างสม่าเสมอ
80. มีการติดตั้งตะแกรงดักก่อนระบายน้าลงสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
81. มีการรวบรวมน้าชะขยะอุตสาหกรรม และส่งเข้าสู่ระบบบาบัดให้ได้คุณภาพน้าทิ้งตามที่
กฎหมายกาหนด ก่อนระบายทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ หรือมีการนามาใช้หมุนเวียนใช้
ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)

CoP

 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนทรัพยำกรน้ำ กำรระบำยน้ำ และกำรใช้น้ำ
82. รวบรวมข้อมูลปริมาณน้าที่โครงการสูบมาใช้ในโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้า
ที่ได้รับอนุญาตให้สูบจากหน่วยงานผู้อนุญาต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการสูบน้าใช้
4.5-ข
ของโครงการ ทุก 6 เดือน (ถ้ามี)
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยและกำกของเสีย
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำกของเสีย
83. การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
4.6-ก-1)
84. มีก ารวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของสารอั น ตรายในน้าชะ ได้แ ก่ เถ้า หนั กและเถ้ าเบา
(bottom ash และ fly ash) กากตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้าเสีย กากตะกอนจาก
4.6-ก-2)
ระบบปรั บ ปรุ ง คุณภาพน้ า เพื่ อจ าแนกว่าเป็ น ประเภทอันตรายหรื อไม่ก่อ นกาหนด
วิธีการบาบัดกาจัด
85. เก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตที่เป็นของเสียอันตรายไว้
4.6-ก-3)
จากนั้นส่งกาจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกาจัด
86. จัดให้มีสถานที่จัดเก็บกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีต แยก
4.6-ก-4)
ประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน
87. คัดแยกขยะและนาส่วนที่สามารถใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์
4.6-ก-5)
88. การจัดการเถ้า ดาเนินการให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
4.6-ก-6)
89. ศึกษาแนวทางการนาเถ้าที่เกิดจากโครงการไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
4.6-ก-7)
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำกของเสีย
90. บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของโครงการ โดยสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานทุก
4.6-ข-1)
1ปี
91. วิเคราะห์ลักษณะสมบัติกากของเสีย และเถ้า (bottom ash และ fly ash) ก่อนนาไป
ฝังกลบหรือนาไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ปีละ 1 ครั้ง
ผลการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติกากของเสีย
1. bottom ash

2. fly ash

4.6-ข-2)
การจัดการขี้เถ้าหนัก ขี้เถ้าเบา
ฝังกลบ


นาไปใช้ประโยชน์


ส่งไปกาจัด



แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)
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-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)

CoP

เกณฑ์ปฏิบัติด้ำนระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (ถ้ำมี)
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (ถ้ำมี)
92. ห้ามมิให้พนักงานและคนงานโรงไฟฟ้าจับสัตว์น้าในพื้นที่
4.7-ก-1)
93. กาหนดอัต ราและวิ ธีก ารสู บ น้ าจากแหล่ งน้ าให้ มี ผ ลกระทบต่ อสิ่ งมี ชีวิ ตในแหล่ งน้ า
4.7-ก-2)
น้อยที่สุด
94. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในท้องถิ่นลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือโครงการอนุรักษ์พันธุ์
4.7-ก-3)
สัตว์น้า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนทรัพยำกรน้ำ กำรระบำยน้ำ และกำรใช้น้ำ
95. เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าผิวดิน เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์
หน้าดิน เป็นต้น ในแหล่งน้าผิวดินที่เป็นแหล่งน้าใช้และแหล่งรองรับน้าทิ้งของโครงการ 4.7-ข-1)
อย่างน้อย 3 จุด ให้มีการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
96. วิเคราะห์ผลการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าผิวดิน และพิจารณาแนวโน้มข้อมูล
การเก็บตัวอย่างแต่ละครั้ง เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการดาเนินการโครงการ และ 4.7-ข-2)
พิจารณามาตรการเพิ่มเติมกรณีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
เกณฑ์ปฏิบัติด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสุขภำพ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสุขภำพ
97. พิจารณากาหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของโครงการ และหาแนวทาง
4.8-ก(ก)-1)
ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
98. ดาเนินการตามกฎหมาย ข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมาย
4.8-ก(ก)-2)
แรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน
99. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและ
4.8-ก(ก)-3)
เพียงพอกับลักษณะงาน
100. มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ทางานสัมผัส
4.8-ก(ก)-4)
ขยะ
101. จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและ
4.8-ก(ก)-5)
ดูแลงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด
102. กาหนดให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ ตามกฎกระทรวงและพรบ.ควบคุมอาคาร
4.8-ก(ก)-6)
103. จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน
4.8-ก(ก)-7)
104. จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอเหมาะสมในจานวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
4.8-ก(ก)-8)
NFPA และ/หรือตามที่กฎหมายกาหนด
105. จัดเตรี ย มอุป กรณ์ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ คคล (PPE) ให้ เพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทงานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ
4.8-ก(ก)-9)
และหน้ากาก

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)
106. จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ โดยอาจแบ่งแผนเป็น
3 ระดับ ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน
107. จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กฎหมาย
กาหนด
108. กาหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้า
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
109. จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพพนั กงานและจัดทาสมุดสุขภาพประจาตัวพนักงาน ตามที่
กฎหมายกาหนด
110. กาหนดให้มีการสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่ตรวจพบหรือ
เกิดความผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน
111. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดาเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ
112. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายกาหนด
113. สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน และการดูแล
รั ก ษาสุ ข ภาพของชุ ม ชน โดยให้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล สุ ข ภาพของประชาชนจาก
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อนามาวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพของประชาชน
114. ควบคุมการติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่
กาหนด
115. จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอานวยการใช้หม้อน้า วิศวกรตรวจสอบหม้อน้า หรือหม้อต้ม
น้าที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน และผู้ควบคุมประจาหม้อน้า หรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
116. ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานโดยการควบคุมของผู้
ประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับ อนุ ญาตตามตามพระราชบัญญัติวิช าชีพ
วิศวกร พ.ศ. 2542
117. ให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
วิศวกรสาขาเครื่ อ งกลประเภทสามั ญวิศ วกร หรื อวุฒิ วิศวกร หรือ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
118. การใช้ง านระบบไฟฟ้า ในโรงงาน ต้อ งด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามหลั กวิ ช าการหรื อ
มาตรฐานที่ยอมรับ
119. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจาทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
120. ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบารุง เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาการใช้ ง านตามข้อ ก าหนดของผู้ ผ ลิ ต ที่ เ ป็น ไปตามมาตรฐานทาง
วิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

4.8-ก(ก)-10)





4.8-ก(ก)-11)
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4.8-ก(ก)-17)





4.8-ก(ข)-1)





4.8-ก(ข)-2)





4.8-ก(ข)-3)





4.8-ก(ข)-4)





4.8-ก(ค)-1)





4.8-ก(ค)-2)





4.8-ก(ค)-3)
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-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)

CoP

 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสุขภำพ
121. กาหนดให้มีมาตรการในการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทางานและการตรวจ
ประจาปี โดยแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง สาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงให้เพิ่มเติม
4.8-ข-1)
พารามิเตอร์ในการตรวจให้เหมาะสมกับ ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทางานโดย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง
122. กาหนดให้มีมาตรการในการตรวจวัดเสียงภายในสถานประกอบการในตาแหน่งที่มี
เสียงดัง โดยให้มีความถี่และตาแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กาหนด 4.8-ข-2)
พร้อมทั้ง แนบแผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ
123. กาหนดให้มีการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ภายในพื้นที่โครงการโดยให้มีความถี่และ
ตาแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กาหนด พร้อมทั้งแนบแผนผังแสดง 4.8-ข-3)
จุดตรวจวัดความร้อนภายในสถานประกอบการด้วย
124. กาหนดให้มีมาตรการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกัน
4.8-ข-4)
ไม่ให้เกิดซ้า
125. ประเมิน ผลการซ้ อมแผนฉุก เฉิ น เพื่อ น าไปปรั บ ปรุ งแผนและทัก ษะการปฏิบั ติข อง
4.8-ข-5)
พนักงาน
126. รวบรวมสถิ ติ ผู้ ป่ ว ยโรคที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลกระทบของโครงการจากหน่ ว ยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ และวิเคราะห์ ผ ลเปรี ยบเทียบก่อนและหลั งมีโครงการ เพื่อหา
4.8-ข-6)
แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลทุก
ปี
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม
127. กาหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความ
4.9-ก-1)
ต้องการของโครงการเข้าทางานเป็นอันดับแรก
128. กาหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนพื้นที่
4.9-ก-2)
129. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อคลายความวิตกกังวล
4.9-ก-3)
130. จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน
4.9-ก-4)
131. กาหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน
4.9-ก-5)
และระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
132. ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจาเดือนกับชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
4.9-ก-6)
ข้อร้องเรียน ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจ
133. จัดให้ มีผู้รั บ ผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพัน ธ์ของโครงการ ในการเข้าร่ว มกิจกรรม
4.9-ก-7)
มวลชนสัมพันธ์ต่างๆ กับชุมชน

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม
134. สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบ ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งความคิดเห็นของ
ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยให้ครอบคลุมชุมชน
ที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการด้วย
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
135. บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
136. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดาเนินการ
ให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ
137. กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดาเนินการของโครงการ บริษัทต้องรีบแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว
138. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน
139. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ
140. ในกรณี พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานของโครงการ ให้
คณะกรรมการร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาจ่ า ย
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
141. บันทึกกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และสรุปรายงานทุก 6 เดือน
142. บัน ทึกผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการร่ว มกับชุมชน และสรุปรายงานทุก 6
เดือน
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภำพ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภำพ
143. กาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยให้เป็น
พื้น ที่สีเขียวเฉพาะของโครงการ และมีการบารุงรักษาและการปลูกทดแทนในกรณีที่
ต้นไม้ตายเพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียว
ของโครงการเป็นหลัก โดยพิจารณาปลูกต้นไม้ริมรั้วของโครงการในระยะ 3 - 5 เมตร
144. กรณี โครงการมี แนวรั้ วติ ดกั บชุ มชน โครงการจะต้ องพิ จารณาจั ดให้ มี แนวป้ องกั น
(Protection Strip) ตามหลักวิชาการหรือแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

4.9-ข-1)





4.9-ข-2)





4.10-ก-1)





4.10-ก-2)





4.10-ก-3)





4.10-ก-4)





4.10-ก-5)





4.10-ข-1)





4.10-ข-2)





4.11-ก-1)





4.11-ก-2)
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรระยะดำเนินโครงกำร- (ต่อ)

CoP

 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภำพ
145. แสดงตารางสรุ ป สั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่โ ครงการทั้ง หมด (ขนาดพื้ นที่ แ ละ
ร้อยละสั ดส่ว น) แยกตามประเภทการใช้ป ระโยชน์ พร้อมแนบแผนผั งแสดงการใช้
ประโยชน์พื้นที่โครงการ (Plant Layout) ด้วยมาตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมี
4.11-ข-1)
รายละเอีย ดที่เพียงพอที่จะระบุตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สาคัญๆ เช่น
หน่วยผลิต หน่วยบาบัดมลพิษ รวมทั้งแสดงพื้นที่สีเขียง เป็นต้น โดยมีภาพถ่ายพื้นที่สี
เขียวตามที่ระบุไว้ในผังโครงการ

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 5 มำตรกำรกรณีที่มีกำรรื้อถอนอำคำรบำงส่วนหรือทั้งหมด
มำตรกำรกรณีที่มีกำรรื้อถอนอำคำรบำงส่วนหรือทั้งหมด
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคุณภำพอำกำศ
1. ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
2. ฉีดพรมน้าในบริเวณพื้นที่ที่มีการกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย และบริเวณ
ถนนทางเข้าพื้นที่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)
3. ปิดคลุมส่วนท้ายยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ จากการรื้อถอน
4. ต้องทาความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหาก
กรณีมีสิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดาเนินการ
เคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อ
ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ก่อนนารถออกจากพื้นที่ให้ล้างทาความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือ
ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน
6. ในกรณี ที่มี การร้ อ งเรี ย นจากประชาชนเกี่ย วกับ ผลกระทบด้า นคุ ณภาพอากาศจาก
กิจกรรมการรื้อถอน โครงการจะต้องทาการตรวจสอบและแก้ไขทันที
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคุณภำพน้ำ
7. จัดเตรียมห้องน้าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานตามที่กฎหมายกาหนด โดย
ต้องติดตั้งห้องน้าห้องส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งน้าผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร
8. ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการรื้อถอนลงในท่อระบายน้า หรือลารางสาธารณะ โดย
เด็ดขาด
9. กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้าทิ้งที่เกิดขึ้นมาจากการกิจกรรมการรื้อถอน
ของโครงการ ให้ดาเนินการแก้ไขทันที และดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินในแหล่ง
น้านั้นๆ ตามวิธีการมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์น้าและน้าเสียและน้าทิ้งที่ระบายออก
จากโครงการ
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนเสียง
10. แจ้งแผนการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนรื้อ
ถอน
11. กิจกรรมการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดาเนินงาน
เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จาเป็นต้องดาเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ
จะต้องแจ้งให้ผู้นาชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดาเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วัน
12. ในกรณีที่พบปั ญหาผลกระทบด้านเสี ยงให้ พิจารณาการลดค่าระดับเสียงโดยจัดให้ มี
กาแพงกั้นเสียง
13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้าน
เสียงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

5.1-ก-1)





5.1-ก-2)





5.1-ก-3)





5.1-ก-4)





5.1-ก-5)





5.1-ก-6)





5.2-ก-1)





5.2-ก-2)





5.2-ก-3)





5.3-ก-1)





5.3-ก-2)





5.3-ก-3)





5.3-ก-4)
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-มำตรกำรกรณีที่มีกำรรื้อถอนอำคำรบำงส่วนหรือทั้งหมด- (ต่อ)
14. เลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจั ก รในการรื้ อ ถอนที่ มี ร ะดั บ เสี ย งต่ า งๆ และตรวจซ่ อ ม
บารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ
15. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ทางานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับ
เสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
16. หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจาเป็นควรมีวัสดุรองรับเพื่อลดเสียงกระทบกันของ
สิ่งของกับพื้นที่ซึ่งมีการรื้อถอน
17. ควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนคมนำคมขนส่ง
18. จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพื้นที่
ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร
19. จากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่
ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
20. อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
21. หากกิจกรรมการรื้อถอนทาให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนชารุดต้องรีบดาเนินการ
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
22. การขนส่ งวัส ดุอุป กรณ์จ ากการรื้ อถอนต้องใช้ผ้ าใบปิดคลุ มและต้องตรวจสอบความ
เรียบร้อยของยานพาหนะในการขนส่งเสมอ
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรกำกมูลฝอยและกำกของเสีย
23. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและ
บริเวณที่พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อกาจัดขยะ
24. คัดแยกของเสียที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทา
การเก็บรวมกับขยะทั่วไปและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดาเนินการกาจัดขยะ
ต่อไป
25. กรณีกิจกรรมการรื้อถอนมีของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจั ดสิ่ งปฏิกูล หรือวัส ดุที่ไม่ใช้แล้ ว พ.ศ.
2548 ให้ หน่ว ยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกาจัดอย่าง
ถูกต้อง และกาหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะหรือของเสียอันตราย และอบรม
ให้คนงานที่เกี่ยวข้องทราบ
26. การนาเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปกาจัด ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือเจ้าของ
พื้นที่
27. ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุลงในท่อระบายน้า หรือลารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด
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มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-มำตรกำรกรณีที่มีกำรรื้อถอนอำคำรบำงส่วนหรือทั้งหมด- (ต่อ)
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสุขภำพ
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
28. จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทางานตามข้อกาหนดของกฎหมายว่า
ด้ ว ยความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย ฯเกี่ ย วกั บ การรื้ อ ถอนอย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิ ทธิภ าพ และว่าด้ ว ยความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน
29. ที่ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพื้นที่รื้อถอนของโครงการในสถานที่มองเห็นได้ชัดเจน
และรับทราบได้ง่ายชัดเจน
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
30. บันทึกสถิติสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และรายงานมายังสานักงาน
กกพ.
เกณฑ์กำรปฏิบัติด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
31. ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การรื้ อ ถอนอุ ป กรณ์
เครื่องจักร หรืออาคารโรงไฟฟ้า โดยการติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ ตั้งโครงการ หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน
32. จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการรื้อถอน
 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
33. บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินการมายัง
สานักงาน กกพ.

CoP

แนบเอกสำร
ประกอบ

พิจำรณำ
แล้ว
(เจ้ำหน้ำที่)

5.6-ก-1)





5.6-ก-2)





5.6-ข





5.7-ก-1)





5.7-ก-2)





5.7-ข





รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CoP สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง
หน้า 29
มีกาลังผลิตติดตั้ง ต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

