เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก
ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ ส มควรให้ มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ความปลอดภั ย และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยี
แผงโฟโตโวลเทอิกที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
อาศัยอํานาจตามข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ ม พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก
ที่ติดตั้งบนพื้นที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก
ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
ที่แนบท้ายประกาศเฉพาะในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
๑) มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (P1.4)
๒) มาตรการด้านการจัดการขยะและกากของเสีย (C8, O8 และ D8)
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับผูป้ ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก
ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
กันยายน พ.ศ. 2557

1

บทนํา
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมตั้งแต่ระยะ
เตรียมการโครงการระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ตลอดจนกรณีที่มีการรื้อถอนอาคาร เครื่องจักร
อุปกรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด
1. โครงการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม CoP
โครงการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นกําลังจากพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่
ติดตั้งบนพื้นหรือบนหลังคา ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ทั้งก่อนและหลังประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
2. กลไกการบังคับใช้
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จะต้องดําเนินการตาม CoP โดยเสนอรายการตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) พร้อมทั้งแสดงเอกสารและหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบการยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ CoP ดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
3. รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist)
รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) กําหนดแนวทางสําคัญไว้
ดังนี้
3.1 ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตและผู้ รั บ ใบอนุญาตจะต้อ งศึ ก ษาและปฏิบัติ ตามมาตรการด้า น
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติขั้นต่ําเพื่อป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นจากโครงการ นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าและผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ามีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบที่จะพัฒนามาตรการอื่นๆนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องและที่จะมีประกาศบังคับใช้ในอนาคตด้วย
3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะต้องดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อการดําเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและลดความวิตกกังวล รวมทั้ง
จะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณากําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
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เหมาะสมเพิ่มเติม และนําเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ดําเนินการมาทั้งหมดไว้ใน
แนบท้ายของรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
3.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ที่ระบุใน CoP ทั้งนี้
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ดําเนินโครงการ
3.4 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
1) แสดงตําแหน่งสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุพิกัด
ลงในแผนที่ที่มีมาตราส่วนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณากําหนดจุดตรวจวัดในพื้นที่อ่อนไหวเป็น
ลําดับแรก
2) แสดงหลักฐานรูปถ่ายการเก็บตัวอย่างช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง และเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน ซึ่งการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Sampling)
การวิเคราะห์ผลจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศบังคับใช้
3) แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องดําเนินการโดยหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม นอกจากนั้น ในใบแสดงผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด หาก
พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not Detectable: ND) ให้ระบุค่าต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (Detection
Limit) ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ นอกจากนี้ จะต้องแสดงผลเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ในกรณีที่ค่าตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกินเกณฑ์ที่กําหนด
จะต้องวิเคราะห์ หาสาเหตุ ระบุการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนวทางในการบรรเทา หรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เหมาะสม
ทั้ งนี้ กรณี ผู้ ขอรั บใบอนุ ญาตผลิ ตไฟฟ้ าจะว่ าจ้ างบริ ษั ท ผู้ รั บจ้ างออกแบบ ก่ อสร้ าง และ
ดําเนินการ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องนํามาตรการที่กําหนดไว้ใน CoP ไปกําหนดในเงื่อนไขสัญญาจ้าง และ
ให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4. คําจํากัดความ
4.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
4.2 ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
4.3 พื้นที่อ่อนไหว (Sensitive Area) หมายความว่า พื้นที่ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบ
นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
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4.4 น้ําเสีย หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น
4.5 น้ําทิ้ง หมายความว่า น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้ว ได้มาตรฐานของทางราชการ ระบายทิ้งสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติหรือท่อระบายน้ําสาธารณะได้
4.6 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของ
เสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้ําทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย
4.7 ของเสียอันตราย หมายความว่ า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย
4.8 การไฟฟ้า หมายความว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ ออกแบบและวางผังโครงการ

1. มาตรการด้านการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ ออกแบบและวางผังโครงการ
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่เดิมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อให้การจัดสรรพื้นที่โรงไฟฟ้า การออกแบบอาคารและการวางผังโครงการ เป็นไปตาม
มาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย

P1

ระยะเตรียมการก่อสร้าง

P1.1 การเลือกพื้นที่โครงการ
P1.1.1 เลือกพื้นที่ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น
(1) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
(2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นต้น
(4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ที่เสนอสําหรับตั้งโรงไฟฟ้าต้องไม่เป็น
พื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี
เช่น พื้นที่ชุ่มน้ํา เป็นต้น
P1.1.2 พื้นที่ตั้งโครงการต้องไม่เป็นพื้นที่เพื่อการชลประทานเพื่อการเกษตร พื้นที่ที่ไม่กีดขวางทาง
น้ําในฤดูน้ําหลาก รุกล้ําลําน้ําสาธารณะ และแม่น้ําลําคลอง
P1.1.3 พื้นที่ตั้งโครงการต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแสงสะท้อนต่อบริเวณใกล้เคียงสนามบิน

หรือเป็นพื้นที่อ่อนไหวหรือมีข้อกําหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย
P1.2 การศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
P1.2.1 จัดทํารายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) สภาพที่ ตั้งโครงการในรั ศมี 1 3 หรือ 5 กิโลเมตร ตามหลั กเกณฑ์ การกํ าหนดพื้ นที่
ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดชันของพื้นที่
โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมแสดงแผนที่โครงการ
(2) ข้อมูลและแผนผังแสดงพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ํา พื้นที่เขตอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พื้นที่ป่าสงวน และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องโดยแสดงที่ตั้งของโครงการไว้ในแผนที่ด้วย
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พร้อมทั้งให้ระบุขนาดพื้นที่และจํานวนต้นไม้ต้องตัดเป็นบริเวณกว้าง ชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์ โดยประมาณการจํานวนสัตว์ที่พบส่วนใหญ่บริเวณ
พื้นที่โครงการ
(3) สภาพหรือลักษณะสังคม/ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
หากผลการศึกษาพบว่าการดําเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยา
(พันธุ์พืชและสัตว์) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ากําหนดมาตรการ
เพิ่มเติมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการด้วย
P1.3 การออกแบบแผนผังโครงการ
P1.3.1 จัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้ทรงสูง ทางด้านทิศเหนือของโครงการ หรือบริเวณ
ที่เหมาะสม โดยต้องคํานึงถึงความเหมาะสมด้านทัศนียภาพด้วย
P1.3.2 จัดผังโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้คํานึงถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและ
พิจารณาเลือกพื้นที่สําหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือเหตุเดือดร้อนรําคาญให้อยู่ห่างจากพื้นที่อ่อนไหว เช่น แหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ
หรือพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น
P1.3.3 พิจารณาเลือกพื้นที่ให้มีขนาดพื้นที่ติดตั้งแผงต่อขนาดกําลังการผลิตสูงสุดของแผง (MWp)

ให้น้อยที่สุด ตามความเหมาะสมของประเภทเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เลือกใช้
P1.4 การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
P1.4.1 มาตรฐานอุปกรณ์ การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และความปลอดภัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล และ
ระเบียบข้อกําหนดของการไฟฟ้า เช่น
(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon) ต้องเป็นไป
ตาม มอก. 1843 หรือ IEC 61215 และสําหรับชนิดฟิล์มบาง (Thin-Film) ต้องเป็นไป
ตาม มอก. 2210 หรือ IEC 61646
(2) มาตรฐานความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นไปตาม มอก. 2580 หรือ
IEC 61730
(3) มาตรฐานของอุปกรณ์ประกอบ (Balance-of-System Components for
Photovoltaic Systems) ต้องเป็นไปตาม IEC 62093
(4) การติดตั้งทางไฟฟ้าและระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ต้องเป็นไปตาม มอก.
2572-2555 หรือ IEC 60364-7-712
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(5) มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อกําหนดของการไฟฟ้า IEEE 1547 และ Underwriters Lab (UL) 1741 หรือ
IEC 61727 และ IEC 62116
ทั้ ง นี้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงเอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า การออกแบบระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น
P1.4.2 ออกแบบโครงการให้มีค่าอัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี ต่อขนาดกําลังการผลิต

ติดตั้งของแผง (Plant Capacity Factor) อย่างน้อยร้อยละ 15 และให้มีค่าสัดส่วน
สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้า (Performance Ratio) มากกว่าร้อยละ 75
P1.4.3 ออกแบบชุ ด โครงสร้ า งรองรั บ ชุ ด แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที่ มี ค วามแข็ ง แรง ให้ แ ผงเซลล์

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนโครงสร้างดังกล่าวสามารถทนทานต่อแรงกระทําจากความเร็วลมไม่
ต่ํากว่า 30 เมตรต่อวินาที โดยไม่เกิดการชํารุดเสียหาย
P1.4.4 ในระหว่ า งการออกแบบและจั ด หาอุ ป กรณ์ ให้ พิ จ ารณาเงื่ อ นไขและข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ

เกี่ยวกับการกําจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชํารุดหรือใช้งานหมดสภาพแล้วของบริษัทผู้ผลิต
หรือผู้แทนจําหน่าย พร้อมทั้งเสนอมาตรการด้านกําจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์
อื่นๆ ทั้งในระยะดําเนินการตลอดจนกรณีที่มีการรื้อถอน เครื่องจักรอุปกรณ์บางส่วนหรือ
ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้พิจารณาเลือกการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycling Method) ไม่ว่าจะเป็น
ภายในหรือนอกประเทศเป็นลําดับแรก หากพิจารณาเลือกวิธีการอื่นให้ดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการ

2. มาตรการด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการของโรงไฟฟ้า
วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานโครงการ

P2

ระยะเตรียมการก่อสร้าง

P2.1 จัดทําแผนกิจกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการทั้งในด้านประโยชน์ที่จะได้รับและด้าน
ผลกระทบแก่ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปได้รับทราบก่อนดําเนินการก่อสร้างอย่าง
น้อย 15 วัน โดยระบุกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วน ครอบคลุมระยะรัศมีอย่างน้อย 1, 3 หรือ 5
กิโลเมตร ตามหลักเกณฑ์การกําหนดพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (หรืออาจแตกต่าง
จากที่กําหนด หากมีผลการศึกษาผลกระทบตามหลักวิชาการโดยต้องไม่น้อยกว่าระยะรัศมี
ที่กําหนดไว้) ซึ่งข้อมูลที่ เผยแพร่จะต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อย ดั งนี้ ชื่อเจ้าของ
โครงการ ชื่อโครงการ ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (โดยให้ระบุรายละเอียดของขนาดกําลัง
การผลิตติดตั้ง และเทคโนโลยีที่โครงการเลือกใช้ เป็นต้น) แผนงานก่อสร้างและแผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมกําหนดระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการ/สื่อที่ใช้ในการดําเนินงาน
ที่เหมาะสม
P2.2 จัดเตรียมการเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารโครงการตามข้อ P2.1 ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
เหมาะสมกับชุมชน เช่น การประกาศแจ้งข้อมูลโครงการด้วยการกระจายเสียง การแจก
ใบปลิวหรือแผ่นพับ การลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมชุมชุน หรือการ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัด
ให้มีช่องทางการให้ความรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ เป็นต้น
P2.3 ให้จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารมายังโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างและการดําเนินงานโครงการ รวมถึ งให้ประชาสัมพั นธ์ช่องทางในการติ ดต่อ
สื่อสารดังกล่าวแก่ชุมชนทราบอย่างทั่วถึงด้วย
P2.4 ดําเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้นําชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ
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C2

ระยะก่อสร้าง

C2.1 ติดป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างน้อย ดังนี้ ชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ
ข้ อ มู ล ลั ก ษณะโครงการ (โดยให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดของขนาดกํ า ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง และ
กระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า เป็ น ต้ น ) แผนงานก่ อ สร้ า ง แผนการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ระยะเวลาดําเนินการ โดยป้ายควรมีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 1.00 เมตร โดยให้ติดตั้ งไว้บริ เวณที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่ สามารถเห็ นได้
โดยง่ายตลอดเวลาก่อสร้าง
C2.2 จัดให้มีหน่วยประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่

ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังนี้
(1) ประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียด
(2) วันเวลาที่รับเรื่องร้องเรียน
(3) ชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี)
(4) การดําเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้
ตลอดเวลา

O2

ระยะดําเนินการ

O2.1 ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสีย ตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ โดยให้
เป็นไปตามหลักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระยะรัศมีอย่างน้อย
1, 3 หรือ 5 กิโลเมตร ตามหลักเกณฑ์การกําหนดพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (หรือ
อาจแตกต่างจากที่กําหนด หากมีผลการศึกษาผลกระทบตามหลักวิชาการโดยต้องไม่น้อย
กว่ า ระยะรั ศ มี ที่ กํ า หนดไว้ ) และต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการดํ า เนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ตอบสนองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่
ดําเนินการไปแล้วให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ
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O2.2 ดําเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมร่วมกับ
ผู้นําชุมชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ
O2.3 จัดให้มีหน่วยประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังนี้
(1) ประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียด
(2) วันเวลาที่รับเรื่องร้องเรียน
(3) ชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี)
(4) การดําเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้
ตลอดเวลา

D2

ขั้นตอนการรือ้ ถอนอาคาร เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

D2.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องโดยการติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน
D2.2 จัดให้มีหน่วยประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการรื้อถอนทั้งนี้ กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังนี้
(1) ประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียด
(2) วันเวลาที่รับเรื่องร้องเรียน
(3) ชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี)
(4) การดําเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

3. มาตรการด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มวางแผน
พัฒนาโครงการ
 เพื่ อ รับ ฟัง ความคิ ด เห็น และข้อ เสนอแนะของประชาชนและผู้ มี ส่ว นได้เสี ย และนํ ามา
พิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่

P3

ระยะเตรียมการก่อสร้าง
กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดของแผงรวมต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์

P3.1 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดให้มีการรับฟังความ
คิ ด เห็ น ผ่ า นทางช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น ไปรษณี ย์ โทรศั พ ท์ โทรสาร และระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใดที่เหมาะสม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ ต้องมุ่งให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
P3.2 ให้มีการประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็น ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดการรับฟังความ
คิดเห็น ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ รายชื่อผู้ให้ความเห็น และบันทึกความ
คิดเห็น ในกรณีที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีข้อวิตกกังวล ผู้ประกอบการจะต้องมีการ
ชี้แจงข้อสงสัยและข้อวิตกกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว รวมทั้งระบุมาตรการใน
การแก้ ไ ขเพื่ อ ลดหรื อ บรรเทาผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ให้ มี ร ะยะเวลาการติ ด
ประกาศอย่างน้อย 15 วัน โดยให้ติดประกาศที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งานประจํ า เขตที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ตั้ ง โครงการ สถานที่
ประกอบกิจการ ที่ทําการชุมชนศาลาประชาคมแหล่งชุมชน และการดําเนินการประกาศใน
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม โดยให้รับทราบโดยทั่วกันว่าโครงการได้มีการติดประกาศไว้แล้ว
กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดของแผงรวมตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ข้นึ ไป
P3.3 จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่
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เกี่ยวข้องหรือสถาบันการศึกษา (ถ้ามี) ครอบคลุมระยะรัศมีอย่างน้อย 1, 3 หรือ 5 กิโลเมตร
ตามหลักเกณฑ์การกําหนดพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (หรืออาจแตกต่างจากที่
กําหนด หากมีผลการศึกษาผลกระทบตามหลักวิชาการโดยต้องไม่น้อยกว่าระยะรัศมีที่
กําหนดไว้) โดยให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมถึงเปิดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และโทรสาร และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใดที่เหมาะสม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน นับ
แต่วั นที่ จั ดประชุ ม รับฟั ง ความคิ ดเห็ น แล้ วเสร็จ ทั้งนี้ ในการรับฟั ง ความคิ ดเห็ น ให้ แ จ้ ง
แผนการพร้อมรายละเอียดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิ จการพลังงานประจําเขต ทราบล่วงหน้าก่ อนการจัดรับฟังความ
คิดเห็นอย่างน้อย 30 วัน
P3.4 ให้มีการประกาศสรุปผลกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ ข้อเท็จจริงโดย
สรุปเกี่ยวกั บกระบวนการ วั น เวลา สถานที่การจัดประชุม รับฟังความคิดเห็น รายชื่ อ
ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น และบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นลาย
ลั ก ษณ์อั ก ษร (เอกสารการเข้ าร่ว มการรั บฟั งความคิ ด เห็ น ไม่ นับ เป็น เอกสารแสดงการ
ยอมรับ หรือไม่ยอมรับการตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า) ในกรณีที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีข้อ
วิตกกังวล ผู้ประกอบการจะต้องมีการชี้แจงข้อสงสัยและข้อวิตกกังวลจากการรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว รวมทั้งระบุมาตรการในการแก้ไขเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ให้ มี ร ะยะเวลาการติ ด ประกาศอย่ า งน้ อ ย 15 วั น โดยให้ ติ ด ประกาศที่
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขตที่
อยู่ในเขตพื้นที่ตั้งโครงการ สถานที่ประกอบกิจการ ที่ทําการชุมชนศาลาประชาคมแหล่ง
ชุมชน และการดําเนินการประกาศในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม โดยให้รับทราบโดยทั่วกันว่า
โครงการได้มีการติดประกาศไว้แล้ว
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การจัดการน้ําในโครงการ

4. มาตรการด้านการจัดการน้ําในโครงการ
วัตถุประสงค์
 เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน้ําของโครงการต่อการใช้ประโยชน์
แหล่งน้ําสาธารณะของชุมชนที่มีอยู่เดิม
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ําใต้ดิน และผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน

P4

ระยะเตรียมการก่อสร้าง

P4.1 การเลือกแหล่งน้ําใช้ของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ําของชุมชนที่มีอยู่เดิม โดยหากใช้น้ําจากแหล่งน้ํา
สาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ พร้อมแสดงรายละเอียด
การนํ า น้ํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ตํ า แหน่ ง พื้ น ที่ ที่ จ ะสู บ น้ํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ปริ ม าณน้ํ า ที่ ใ ช้ ต่ อ
ปริมาณน้ําทั้งหมดในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี และสัดส่วนการใช้น้ําของโครงการต่ออัตราการ
ใช้น้ําอื่นๆ ของแหล่งน้ํานั้นๆ เช่น ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค
เป็นต้น
P4.2 จัดให้มีบ่อตกตะกอนเพื่อรวบรวมน้ําทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ เช่น น้ําทิ้งจากกิจกรรมการ
ก่อ สร้ า ง น้ํ า ทิ้ ง จากกระบวนการทํ า ความสะอาดแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ และน้ํ า ทิ้ ง จาก
กิจกรรมการทําความสะอาดพื้นที่โครงการ รวมถึงให้น้ําฝนที่ไหลบ่าหน้าดินบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างไหลลงสู่บ่อตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ เป็นต้น
P4.3 การเลือกตําแหน่งจุดปล่อยน้ําทิ้ง ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ําของ
ชุมชนที่มีอยู่เดิม ดังนี้
P4.3.1 กรณีทิ้งน้ําลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่
P4.3.2 กรณีมีการนําไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการหรือการไม่ระบายน้ําทิ้งออกสู่แหล่งน้ําโดยตรง
จะต้องแสดงรายละเอียด พร้อมแผนผังสมดุลการใช้น้ํา (Water Balance Diagram) ของ
โครงการ P4.4 กรณีโครงการมีการใช้น้ําใต้ดิน ต้องดําเนินการขอรับอนุญาตตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เป็นต้น ก่อนดําเนินการขุดเจาะและ
นําน้ํามาใช้ประโยชน์ และหากบ่อพักน้ําเสียหรือบ่อน้ําทิ้งของโครงการอยู่บริเวณพื้นที่ที่มี
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การใช้น้ําใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภค จะต้องวางแนวป้องกันอย่างเหมาะสม โดยใช้วัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ดินเหนียว (Clay) บดอัด หรือใช้วัสดุสังเคราะห์ที่น้ําไม่สามารถซึมผ่านลงไป
ได้ปูทับอีกชั้นหนึ่งที่ก้นบ่อพักน้ําทิ้ง เป็นต้น

C4

ระยะก่อสร้าง

C4.1 ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์บําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมเพื่อรองรับน้ําเสียจากสํานักงานชั่วคราว
บ้านพักคนงาน หรือห้องน้ําห้องส้วม ฯลฯ
C4.2 จัดสร้างรางระบายน้ําชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อควบคุมการระบายน้ําจาก
การก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
รางระบายน้ําชั่วคราวเป็นประจํา หากพบว่าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งาน
โดยเร็ว
C4.3 จั ดให้มี ห้อ งส้วมที่ถูก หลักสุขาภิบ าลเพียงพอกับคนงานก่อสร้างในช่วงเวลาที่มีจํ า นวน
คนงานสูงสุด (Peak) ในอัตราส่วนคนงานก่อสร้าง 20 คนต่อห้องน้ํา 1 ห้อง ถ้ามีคนงานเกิน
100 คนขึ้นไป ให้เพิ่ม 1 ห้อง ต่อคนงาน 25 คน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกแบบ
ห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุมอาคาร
โดยห้ามระบายของเสียใดๆ ที่ยังมิได้มีการบําบัดอย่างมี ประสิท ธิภาพลงแหล่งน้ําและ
จะต้องมีการสูบน้ําเสีย/ของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบําบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน
C4.4 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ํามันหกปนเปื้อนพื้น ต้องมีการดําเนินการป้องกันน้ํามันไม่ให้ปนเปื้อน
กับน้ําฝนที่หลากมาตามผิวดิน เช่น ทําคันกั้น ร่อง หรือมีการเตรียมพื้นที่เฉพาะสําหรับซ่อม
บํารุงเครื่องยนต์ เป็นต้น หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
C4.5 ให้ตั้งสํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานห่างจากแหล่งน้ําอย่างน้อย 50 เมตร เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพื้นที่สํานักงานสนามชั่วคราวและ
ที่พักคนงานลงสู่แหล่งน้ําบริเวณใกล้เคียง
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O4

ระยะดําเนินการ

O4.1 จัด หาน้ํ า ใช้ สํ าหรั บกิ จ กรรมในโครงการ เช่ น น้ํ าใช้ สํา หรั บ พนั ก งาน และน้ํ าใช้ สํา หรั บ
กิจกรรมการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น ให้เพียงพอกับความต้องการของโครงการ
โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ําของชุมชนที่มีอยู่เดิม
O4.2 ตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ําในพื้นที่โครงการเป็นประจําทุกเดือน หากชํารุดเสียหาย
ให้ดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือดําเนินการขุดลอกร่องระบายน้ําภายใน
พื้นที่โครงอย่างสม่ําเสมอ
O4.3 น้ําฝนที่ตกในพื้นที่โครงการต้องทําการระบายลงสู่รางระบายน้ําของโครงการ รวมทั้งควรมี
การหน่วงน้ําก่อนออกสู่ภายนอกโครงการเพื่อควบคุมการระบายน้ําไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
พื้นที่โดยรอบ
O4.4 กรณีมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการต้องมีการบําบัดให้คุณภาพน้ําทิ้งให้ได้ตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
การคมนาคมขนส่ง

5. มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
วัตถุประสงค์
 เพื่อวางแผนกําหนดเส้นทางขนส่งอุปกรณ์ในการก่อสร้างไม่ให้ส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน

P5

ระยะเตรียมการก่อสร้าง

P5.1 วางแผนเส้นทางการขนส่งและลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างโดยจะต้องแสดงแผนที่
โครงข่ายจราจรพร้อมระบุเส้นทาง และช่วงเวลาที่จะดําเนินการขนส่งและลําเลียงวัสดุ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการขนส่งหรือ
การลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น
P5.2 การเตรียมพื้นที่ที่จะก่อสร้างหากจําเป็นต้องกีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชนหรือชุมชน
จะต้องประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และต้องจัดเตรียมทางเบี่ยงที่เหมาะสมรวมทั้ ง
จะต้องแสดงป้ายหรือสัญลักษณ์ให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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C5

ระยะก่อสร้าง

C5.1 จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพื้นที่
ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร
C5.2 หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช่น เวลา 06.00-09.00 น.
และเวลา 15.00-18.00 น. เป็นต้น
D5

ขั้นตอนการรือ้ ถอนอาคาร เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

D5.1 จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพื้นที่ที่มี
กิจกรรมการรื้อถอนอย่างน้อย 100 เมตร
D5.2 การขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ จ ากการรื้ อ ถอนต้ อ งใช้ ผ้ า ใบปิ ด คลุ ม และต้ อ งตรวจสอบความ
เรียบร้อยของยานพาหนะในการขนส่งเสมอ
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คุณภาพอากาศ

6. มาตรการด้านคุณภาพอากาศ
วัตถุประสงค์
 เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างและ

การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน
 เพื่ อ ลดการเกิ ด มลภาวะทางอากาศจากไอเสี ย ของเครื่ อ งจั ก ร และเครื่ อ งยนต์ อ อกสู่
บรรยากาศ

C6

ระยะก่อสร้าง

C6.1 ฉีดพรมน้ําอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผิวการจราจร หรือพื้นที่ที่มีปัญหา
ฝุ่นละออง และให้เพิ่มจํานวนครั้งตามความเหมาะสมในการฉีดพรมน้ํา กรณีที่อากาศแห้ง
หรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง
C6.2 การขนส่ งวัส ดุใ ดๆ ในการก่อสร้างชนิดที่สามารถฟุ้งกระจาย หรื อตกหล่นลงบนพื้นผิว
การจราจรจะต้องมีการปิดคลุมเมื่อมีการขนย้ายทุกครั้ง
C6.3 ก่อนนํารถออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้ล้างทําความสะอาดล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือ
ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนนสาธารณะ
C6.4 ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไปบริ เ วณด้ า นเหนื อ ลมและใต้ ล ม หรื อ
พิจารณาตามทิศทางลมในพื้นที่โครงการตามช่วงฤดูกาล อย่างน้อย 2 สถานี โดยมีดัชนีที่
ต้องทําการตรวจวัดอย่ างน้อยประกอบด้วย ฝุ่ นละอองรวม (Total
Suspended
Particulate: TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และทิศทางและความเร็วลม (จํานวน 1 สถานี) โดยมี
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด จํานวนความถี่ในการ
ตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง หรือตรวจวัด 1 ครั้งในระยะก่อสร้าง (กรณีแผนการก่อสร้างโครงการ
มีระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน)
C6.5 กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการให้เร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็วและชี้แจงผู้ร้องให้ทราบความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหานั้น พร้อมรายงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เพื่อทราบโดยเร็ว
ประมวลหลักการปฏิบัติ: กรณีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

19/28

D6

ขั้นตอนการรือ้ ถอนอาคาร เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

D6.1 ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณชุมชน
D6.2 ฉีดพรมน้ําอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งบริเวณพื้นที่ที่ทําการรื้อถอนผิวการจราจรหรือพื้นที่ที่มี
ปัญหาฝุ่นละอองและให้เพิ่มจํานวนครั้งตามความเหมาะสมในการฉีดพรมน้ํากรณีที่อากาศ
แห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง
D6.3 การขนส่ งวัสดุ ใดๆ จากการรื้อถอนชนิดที่สามารถฟุ้งกระจายหรื อตกหล่นลงบนพื้นผิว
การจราจรจะต้องมีการปิดคลุมเมื่อมีการขนย้ายทุกครั้ง
D6.4 กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอนของ
โครงการให้เร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็วและชี้แจงผู้ร้องให้ทราบความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหานั้น พร้อมรายงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เพื่อทราบโดยเร็ว
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เสียง

7. มาตรการด้านเสียง
วัตถุประสงค์
 เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด อั น ตรายจากเสี ย งซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของคนงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่และประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
 เพื่อไม่ให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

C7

ระยะก่อสร้าง

C7.1 กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดําเนินงานเฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้ง
ให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วัน
C7.2 ในแต่ละช่วงเวลาของแผนการก่อสร้างให้กําหนดขอบเขตบริเวณการดําเนินงานก่อสร้างที่
ชัดเจน และต้องจัดให้มีกําแพงกั้นเสียงระหว่างพื้นที่ก่อสร้างกับพื้นที่อ่อนไหว หรือบริเวณที่
มีวัสดุที่ก่อให้เกิดเสียงสะท้อน โดยกําแพงกั้นเสียงควรติดตั้งในบริเวณที่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทํา
ได้กับแหล่งกําเนิดเสียง หรือบริเวณพื้นที่อ่อนไหว ทั้งนี้ กําแพงกั้นเสียงควรมีลักษณะเป็น
แผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นที่ให้ผลเทียบเท่า
C7.3 เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ําและตรวจซ่อมบํารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ โดยให้ควบคุมระดับ
เสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน
115 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง
รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ
C7.4 คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล คือ
ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้
ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลําดับ
C7.5 ให้มี เจ้า หน้ า ที่ข องโครงการลงพื้ นที่เ ป็น ระยะๆ ตลอดช่ว งก่อ สร้ า งเพื่อสอบถามชุ ม ชน
ใกล้ เ คี ย งถึ ง ผลกระทบด้ า นเสี ย งที่ ไ ด้ รั บ จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งของโครงการเพื่ อ หา
แนวทางลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้น และให้บันทึกรายละเอียดผลการลงพื้นที่
พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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C7.6 ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และเสียง
พื้นฐาน) และเสียงรบกวน ตามวิธีการตรวจวัดที่กฎหมายกําหนดบริเวณริมรั้วพื้นที่โครงการ
และชุมชนในพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงจากแหล่งกําเนิดเสียงของโครงการ หรือบริเวณที่
เหมาะสมกับที่ตั้งโครงการ อย่างน้อย 2 สถานี โดยมีระยะเวลาการตรวจวัดอย่างน้อย 3 วัน
ต่อเนื่องครอบคลุมวันทํางานและวันหยุด จํานวนความถี่ในการตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง หรือ
ตรวจวัด 1 ครั้งในระยะก่อสร้าง (กรณีแผนการก่อสร้างโครงการมีระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน)

D7

ขั้นตอนการรือ้ ถอนอาคาร เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

D7.1 กิจกรรมการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดําเนินการเฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้ง
ให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วัน
D7.2 ในแต่ละช่วงเวลาของแผนการรื้อถอนให้กําหนดขอบเขตบริเวณการดําเนินงานก่อสร้างที่
ชัดเจน และต้องจัดให้มีกําแพงกั้นเสียงระหว่างพื้นที่ก่อสร้างกับพื้นที่อ่อนไหว หรือบริเวณที่
มีวัสดุที่ก่อให้เกิดเสียงสะท้อน โดยกําแพงกั้นเสียงควรติดตั้งในบริเวณที่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทํา
ได้กับแหล่งกําเนิดเสียง หรือบริเวณพื้นที่อ่อนไหว ทั้งนี้ กําแพงกั้นเสียงควรมีลักษณะเป็น
แผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นที่ให้ผลเทียบเท่า
D7.3 เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการรื้อถอนที่มีระดับเสียงต่ําและตรวจซ่อมบํารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ โดยให้ควบคุมระดับ
เสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน
115 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง
รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ
D7.4 คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล คือ
ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้
ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลําดับ
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การจัดการขยะและกากของเสีย

8. มาตรการด้านการจัดการขยะและกากของเสีย
วัตถุประสงค์
 เพื่อจัดการขยะและกากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกากของเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง

C8

ระยะก่อสร้าง

C8.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างไว้ตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
และบริเวณที่พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการ
กําจัดขยะต่อไป
C8.2 ห้ามทิ้งขยะลงในรางระบายน้ํา ท่อรวบรวมน้ําเสีย หรือท่อระบายน้ํา
C8.3 ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะหรือของเสียอันตรายและ
อบรมให้คนงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและกากของเสียอันตราย

O8

ระยะดําเนินการ

O8.1 จัดเตรียมถังรองรับสําหรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย่างเพียงพอก่อน
รวบรวมนําไปกําจัดต่อไป
O8.2 ต้องจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งานตาม
มาตรการที่ได้เสนอไว้ในข้อ P1.4.4 และสอดคล้องกับแนวทางในกรณีดังต่อไปนี้
O8.2.1 กรณีส่งออกไปจัดการนอกประเทศ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและข้อกําหนดระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้แจ้ง
สํานักงานทราบภายใน 30 วันนับจากที่มีการส่งออกไปจัดการนอกประเทศ
O8.2.2 กรณีการจัดการภายในประเทศ ต้องดําเนินการฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสีย
อันตราย (Secure Land Fill) หรือเผาทําลายด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย
หรือจัดการโดยวิธีอื่นโดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทั้งนี้ ให้แจ้ง
สํานักงานทราบเป็นประจําทุกปี
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D8

ขั้นตอนการรือ้ ถอนอาคาร เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

D8.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและ
บริเวณที่พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการ
กําจัดขยะต่อไป
D8.2 ให้คัดแยกของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกเช่นเศษเหล็กลวดเศษโลหะต่างๆ เป็นต้น
นํากลับมาใช้ใหม่ หรือจําหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทําการ
เก็บรวมกับขยะทั่วไป และประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการกําจัดขยะต่อไป
D8.3 ต้องจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งานตาม
มาตรการที่ได้เสนอไว้ในข้อ P1.4.4 และสอดคล้องกับแนวทางในกรณีดังต่อไปนี้
D8.3.1 กรณีส่งออกไปจัดการนอกประเทศ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและข้อกําหนดระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้แจ้ง
สํานักงานทราบภายใน 30 วันนับจากที่มีการส่งออกไปจัดการนอกประเทศ
D8.3.2 กรณีการจัดการภายในประเทศ ต้องดําเนินการฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสีย
อันตราย (Secure Land Fill) หรือเผาทําลายด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย
หรือจัดการโดยวิธีอื่นโดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทั้งนี้ ให้แจ้ง
สํานักงานทราบเป็นประจําทุกปี

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ
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9. มาตรการด้านการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ
วัตถุประสงค์
 เพื่ อป้ องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุ บัติเหตุ ที่อ าจเกิ ดขึ้นต่ อคนงานก่ อสร้างและ
พนักงานในการปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง

C9

ระยะก่อสร้าง

C9.1 จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายและควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทํางานให้้แก่
คนงานก่อสร้างและพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

O9

ระยะดําเนินการ

O9.1 ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
O9.1.1 การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือ
มาตรฐานที่ยอมรับ
O9.1.2 ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบํารุง เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภั ย ตลอดระยะเวลาการใช้ ง านตามข้ อ กํ า หนดของผู้ ผ ลิ ต ที่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย
O9.2 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
O9.2.1 จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ภายในอาคารต่ า งๆ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 และ
มาตรฐานอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
O9.2.2 ต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา
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D9

ขั้นตอนการรือ้ ถอนอาคาร เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

D9.1 จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทํางานให้แก่คนงาน
และพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับการรื้อถอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
D9.2 ผู้รับเหมาจะต้ องดําเนินการรื้อถอนอาคาร ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในหมวดที่ 3 การ
รื้อถอนอาคารของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด
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10. มาตรการด้านการศึกษาประสิทธิภาพโครงการ

การศึกษาประสิทธิภาพโครงการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในระยะยาวและนําข้อมูลที่ได้มาประเมิน
ประสิทธิภาพต่างๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ Performance Ratio และ Plant Capacity
Factor ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์

O10 ระยะดําเนินการ
O10.1 จัดทําและนําส่งข้อมูลซึ่งแสดงข้อมูลปริมาณกําลังไฟฟ้าสูงสุด และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
ส่งเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อมูลปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงประจําเดือน
รวมถึ ง รายงานข้ อ มู ล ความเข้ ม ของแสงอาทิ ต ย์ ร ายวั น (kWh/m2/d) ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานทราบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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การฟื้นฟูสภาพพื้นที่

11. มาตรการด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
วัตถุประสงค์
 เพื่ อ ฟื้ น ฟู ส ภาพพื้ น ที่ ตั้ ง โครงการภายหลั ง การเลิ ก กิ จ การหรื อ การเปลี่ ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

D11 ขั้นตอนการรือ้ ถอนอาคาร เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
D11.1 ภายหลังการรื้อถอนอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ ต้องดําเนินการปรับสภาพพื้นโครงการให้มี
ลักษณะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันให้มากที่สุด โดยไม่เป็นอุปสรรคในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
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