เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
ที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้รับ
การยกเว้ นไม่ ต้อ งจัดทํ ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามกฎหมายว่ าด้วยการส่งเสริ ม
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มี
ความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงาน
อาศัยอํานาจตามข้อ ๔ วรรคหนึ่งของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ข ยะมู ล ฝอยเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี กํ า ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง
ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สําหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังการผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of Practice: CoP)
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกําลังผลิตติดตั้ง
ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรือ่ ง มาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
สําหรับผูป้ ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิต
ติดตั้งต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
สิงหาคม 2559

สารบัญ
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์
ส่วนที่ 1 มาตรการทั่วไป
ส่วนที่ 2 มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง
2.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
2.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง
2.3 เกณฑ์ปฏิบัติด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ และการรับฟังความเห็นของประชาชน
2.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพืน้ ฐานก่อนมีโครงการ
ส่วนที่ 3 มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ
3.1. เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ
3.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา
3.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง
3.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง
3.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
3.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม
3.7 เกณฑ์การปฏิบัติดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
3.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านนิเวศแหล่งน้ํา และการทําประมง (ถ้ามี)
3.9 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนที่ 4 มาตรการระยะดําเนินการโครงการ
4.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ
4.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา
4.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง
4.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง
4.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านทรัพยากรน้ํา การระบายน้ํา และการใช้น้ํา
4.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
4.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ํา (ถ้ามี)
4.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
4.9 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม
4.10 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.11 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นทีส่ ีเขียวและสุนทรียภาพ
ส่วนที่ 5 มาตรการกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด
5.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ
5.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา
5.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง
5.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง
5.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
5.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
5.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์
ประมวลหลักการปฏิบัติ: สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์
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1

ปรระมวลหลักการปฏิ
ก
บตั ิ (Code
(
of PPractice: CoP)
C สําหรัรับโรงไฟฟ้าพพลังความร้ร้อน
ที่ใช้ขยะมู
ย ลฝอยเป็ป็นเชื้อเพลิงงที่มีกําลังผลิลิตติดตั้ง ต่ากว่
ํา า 10 เมมกะวัตต์
1. บทนํนํา
ตามที่คณะกรรมการกํากั
า บกิจการพลลังงาน (กกพ..) มีประกาศ กกพ. เรื่อง มมาตรการป้องกัน แก้ไข
และติดตตามตรวจสอบบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่
น ต้องจัดทําารายงานการวิเคราะห์
ผลกระททบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมมายว่าด้วยการรส่งเสริมและะรักษาคุณภาพพสิ่งแวดล้อม เพื่อกําหนดดเป็นแนว
ทางการปปฏิบัติและกําหนดเงื่อนไขปประกอบการออนุญาต และะมติคณะกรรรมการสิ่งแวดลล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
ในการปรระชุม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 10 มิถุนาย น 2558 ซึ่งเหห็นชอบกับปรระมวลหลักกการปฏิบัติ (Coode of
Practicee : CoP) ดัังกล่าว พร้อมทั
ม ้งให้สํานักงาน กกพ. รับความเห็นของงคณะกรรมก ารสิ่งแวดล้อมแห่
ม งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินกาารในประเด็นการออกแบบบโรงไฟฟ้า แลละการติดตามตรวจสุขภาาพของประชาาชน และ
ดําเนินกาารนําประมวลลหลักการปฏิบับติ CoP สําาหรับโครงกาารที่เข้าข่ายได้ด้รับการยกเว้น ไม่ต้องจัดทํารายงาน
การวิเครราะห์ผลกระททบสิ่งแวดล้อม โครงการโรรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่ใช้ขยะมูลฝอยเเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกําลัง
ผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์
ต ขึ้นไป ไ ปกําหนดเป็นเงื
น ่อนไขประกกอบการอนุญญาตโครงการ โดยถื
โ อว่า
เป็นเงื่อนนไขที่กําหนดตามกฎหมายยในเรื่องนั้นด้ วย ต่อไป รวมทั้งนําไปปประยุกต์ใช้ใ นการกําหนนดเงื่อนไข
ประกอบบการอนุญาตโโครงการ และควบคุม กํากกับดูแลโครงกการโรงไฟฟ้าพลังความร้ออนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็
ล
น
เชื้อเพลิงงที่มีกําลังผลิตติ
ต ดตั้ง ต่ํากวว่า 10 เมกะวััตต์ เพื่อให้ห้การดําเนินการโครงการก
ก
ก่อให้เกิดผลกกระทบต่อ
คุณภาพสิสิ่งแวดล้อมทรรัพยากรธรรมมชาติและชุมชชนน้อยที่สุด
สํานักงานน กกพ. จึงได้จัจดั ทําประมวลลหลักการปฏิบับตั ิ (Code of
o Practice: CoP) ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อนําไปปเป็นแนวทางใให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมู
ย ลฝอยเป็นนเชื้อเพลิงที่มกํี าลังผลิต
ติดตั้ง ต่ําากว่า 10 เมกกะวัตต์ กําหนนดมาตรการป้ป้องกันและแกก้ไขผลกระทบบสิ่งแวดล้อม และมาตรกาารติดตาม
ตรวจสอบบผลกระทบสิสิ่งแวดล้อมเพือให้
่ เป็นมาตรรฐานเดียวกัน ครอบคลุมตัั้งแต่ระยะเตรีรียมการโครงกการ ระยะ
ก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ตลออดจนกรณีที่มี การรื้อถอนอาาคารบางส่วนหรื
น อทั้งหมด นอกจากนี้ การปฏิ
ก
บัติ
ว CoP จะไม่ขัดกับปรระกาศกระทรรวงอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกกอบกิจการสาามารถนํา
ตามมาตรการดังกล่าวใน
มาตรการรใน CoP ไปปใช้กําหนดเป็ป็นมาตรการททั่วไปในการจัจัดทํารายงานเกี่ยวกับการศึศึกษามาตรกาารป้องกัน
และแก้ไขขผลกระทบสิสิ่งแวดล้อมและความปลอดดภัย (Environnment and Safety Asseessment, ESSA) ได้ ซึ่ง
กําหนดใหห้ผู้ขอรับใบอนุญาตเฉพาะที่มีกําลังผลิตตั้งแต่ 5.0 เมมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10.00 เมกะวัตต์ ต้ตองจัดทํา
รายงาน ESA เพื่อประะกอบการขอรัรับใบอนุญาตปประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยสสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นแนวททางในการจัดทํ
ด ารายงาน ESA
E ได้ด้วย

2. เงื่อนนไขการใช้ประมวลหลั
ร
กการปฏิ
ก บตั ิ ((Code of Practice
P
: CoP)
C สําหรับั โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิ
ง ตติดตั้งต่ตํากว่า 10 เเมกะวัตต์
โครงการโโรงไฟฟ้าพลังความร้
ง
อนที่ใใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิลิงที่ใช้ขยะมูลลฝอยเป็นเชื้อเพลิ
อ งที่มี
กําลังผลิตตติดตั้ง ต่ํากวว่า 10 เมกะวัตต์
ต สามารถใชช้ประมวลหลักการปฏิ
ก
บัติ (Code of Praactice : CoP) ฉบับนี้ได้
ต้องไม่เป็ นโครงการทีที่เข้าข่ายต้องจั
ง ดทํารายงงานการวิ เ คราะห์
ค
ผ ลก ระทบสิ่ ง แววดล้ อ ม ตามมประกาศ
กระทรวงงทรัพยากรธรรรมชาติและสิสิง่ แวดล้อม
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3. กลไกการบังคับใช้
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก
การเผาขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากมูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ โดย
โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นที่ ใ ช้ ข ยะมู ล ฝอยเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี กํ า ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง ต่ํ า กว่ า 10 เมกะวั ต ต์ จะต้ อ ง
ดําเนินการตาม CoP โดย CoP เป็นเกณฑ์ขั้นต่ํา หากในระหว่างการก่อสร้างหรือดําเนินการโครงการ มี
ข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปให้โครงการพิจารณาเพิ่มเติม
มาตรการให้สอดคล้องและเหมาะสมด้วย พร้อมทั้งแสดงเอกสารและหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ CoP ประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และดําเนินการ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องนํามาตรการที่
กําหนดไว้ใน CoP ไปกําหนดในเงื่อนไขสัญญาจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สําหรับการจัดทํารายงาน
CoP ให้ดําเนินการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ CoP ฉบับนี้
จะต้องดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 หรือตามที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประกาศกําหนด เพื่อเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชน ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตลอดจนหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น กลาง เช่ น หน่ ว ยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ ตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและลดความวิตกกังวล รวมทั้งจะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น
และข้ อ ห่ ว งใยที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น มาพิ จ ารณากํ า หนดมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับลักษณะ
โครงการและสภาพที่ ตั้ ง โครงการ พร้ อ มทั้ ง นํ า เสนอข้ อ มู ล ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ไ ด้
ดําเนินการมาทั้งหมดไว้ในรายงานด้วย

5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ CoP จะต้อง
นํามาตรการด้านต่างๆ ที่ระบุใน CoP มากําหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ดําเนินโครงการ

6. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) แสดงตําแหน่งสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุพิกัด ลงในแผนที่
ที่มีมาตราส่วนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณากําหนดจุดตรวจวัดในพื้นที่อ่อนไหวเป็นลําดับแรก
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2) แสดงหลักฐานรูปถ่ายการเก็บตัวอย่างช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน ซึ่งการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Sampling) การวิเคราะห์ผล
จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศบังคับใช้
3) แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น
จะต้องดําเนินการโดยหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศให้ใช้การวิเคราะห์ตามกฎหมายที่กําหนด โดยเป็นไปหลัก
วิชาการและมาตรฐานสากล นอกจากนั้น ในใบแสดงผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนด หากพบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not Detectable : ND) ให้ระบุค่าต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดได้
(Detection Limit) ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้นอกจากนี้จะต้องแสดงผลเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในกรณีที่ค่าตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกิน
เกณฑ์ที่กําหนด จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ระบุการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนวทางในการบรรเทา หรือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เหมาะสม
นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีการจัดทํารายงานและนําส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะ
ต่างๆ มายั งสํานั ก งาน กกพ. และจั งหวัดตามที่ กําหนด เช่ น การจัดทํา/นําส่งรายงานผลการปฏิ บัติต าม
มาตรการระยะก่อสร้าง ทุก 6 เดือน เป็นต้น โดยการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม CoP ให้ดําเนินการโดย
หน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็นนิติ
บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม กั บ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. คําจํากัดความ
7.1 ขยะ หมายความว่า ขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ยกเว้นกากของ
เสียอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตรายและเป็นพิษจากชุมชน
7.2 พื้ น ที่ อ่ อ นไหว หมายความว่ า พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ระบบนิ เ วศวิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล วัด โบราณสถาน
ชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง และสถานที่เปิดโล่งที่ใช้ออกกําลังกายหรือสันทนาการของชุมชน เป็นต้น
7.3 โบราณสถาน หมายความว่ า โบราณสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
7.4 น้ําเสีย หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อน
อยู่ในของเหลวนั้น
7.5 น้ําทิ้ ง หมายความว่า น้ําที่ ผ่านการบําบัดแล้ว ได้ มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกําหนด
สามารถระบายทิ้งสู่แหล่งน้ําธรรมชาติหรือท่อระบายน้ําสาธารณะหรือนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ภายนอกโรงงาน
7.6 ของเสียอันตราย หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสาร
อันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย

8. การบริหารประมวลเกณฑ์การปฏิบตั ิ (Code of Practice Administration)
ในการดําเนินโครงการจะต้องมีการพิจารณาทบทวนและปรับแก้เกณฑ์การปฏิบัติเมื่อใดก็ตามที่มี
การเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญ

ส่วนที่ 1 มาตรการทั่วไป
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การดําเนินงานสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการทั่วไปอย่างน้อย ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง และใช้เป็นแนวทางในการกํากับควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. ให้นํารายละเอียดมาตรการในประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ฉบับนี้ ไป
กําหนดเป็นเงื่อนไขขั้นต่ําในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติ
3. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดในประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice
: CoP) ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดพิจารณาทุก 6
เดือน โดยนําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือน
กรกฎาคม และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งจัดทํา
รายงานผลตามระยะเวลาที่กําหนดพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ การจัดทํารายงานฯ ให้ดําเนินการ
โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็น
นิ ติ บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ให้มีการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหล่อเย็น (ถ้ามี) ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็น
ประจํา และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง
5. กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มี
การร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ให้โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โครงการ ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
6. กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการ โครงการจะต้องรีบแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานการจัดการข้อร้องเรียนไว้ด้วย
7. จัดให้มีทีมพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม บํารุงรักษาและดําเนินการโครงการ
โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นที่ ใ ช้ ข ยะมู ล ฝอยเป็ น เชื้ อ เพลิ ง โดยมี ก ารฝึ ก อบรม และถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จากบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีที่โครงการเลือกใช้ก่อนการส่งมอบงานเสร็จสิ้น
8. จัดให้มีห้องปฏิบัติการของโครงการเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็น เช่น ลักษณะคุณสมบัติของ
ขยะมูลฝอย หรือการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น

ประมวลหลักการปฏิบัติ: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่าํ กว่า 10 เมกะวัตต์

5

ส่วนที่ 2 มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง
การเตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง จะต้อง
พิจารณาเลือกพื้นที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม ทั้งในด้านความสอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาปริมาณ ลักษณะและคุณสมบัติของมูลฝอยที่สําคัญต่อการ
ออกแบบเตาเผาขยะและการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสัญญาการส่งมอบขยะมูลฝอยและการขนส่งเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย
มายังโครงการ และการยอมรับของประชาชนในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานในระยะ
เตรี ย มการก่ อสร้ า งมี ก ารเลื อ กพื้น ที่ ตั้ง โครงการและการออกแบบโครงการที่เ หมาะสม โครงการจะต้ อ ง
ดําเนินการตามเกณฑ์การปฏิบัติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การปฏิบตั ดิ ้านการศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัตขิ องขยะมูลฝอยที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิง
โครงการจะต้องมีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยของพื้นที่ ซึ่งจะพิจารณาเป็น
ทางเลือกในด้านที่ตั้งโรงไฟฟ้าอย่างละเอียดรอบคอบและแม่นยํา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้พื้นที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม
สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า
(ประมาณ 25 ปี) ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ได้แก่
1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพียงพอต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมต่อการ
ลงทุน โดยไม่ใช้เชื้อเพลิงอื่นช่วยในการเผาไหม้
2) ค่าความร้อนต่ํา (Lower Calorific Value : LCV) เฉลี่ยตลอดปีของขยะมูลฝอยไม่ควรต่ําจน
จําเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นช่วยในการเผาไหม้
3) ค่าความชื้น ความหนาแน่น และปริมาณเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะมูลฝอย เฉลี่ยตลอดปี
4) ความผันแปรของปริมาณและลักษณะสมบัติในรอบปีตามฤดูกาล ตามผลผลิตทางการเกษตร
และการบริโภคของประชาชนในพื้นที่
5) ประมาณการเกี่ยวกับปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยในพื้นที่ในอนาคต (ซึ่งสัมพันธ์
กับเรื่องประชากร สังคม เศรษฐกิจ และกิจกรรมการนํากลับ (recycle) เป็นต้น
6) ปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะจะต้องเป็นของมูลฝอย ณ จุดที่ถูกส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า ทั้งนี้
เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการนํากลับ (recycle activities) ต่างๆ ก่อนที่
ขยะจะถูกส่งจากพื้นที่เก็บรวบรวม (collection area) มาถึงที่ตั้งโรงไฟฟ้า
7) จะต้องไม่รับขยะมูลฝอยจากพื้นที่อื่นนอกขอบเขตการศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะ
มูลฝอย (ขอบเขตพื้นที่ให้บริการ) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า นอกจากจะแสดงได้ว่ามีลักษณะสมบัติของขยะ
มูลฝอยที่ใกล้เคียงกัน
8) การศึกษาปริมาณและลักษณะสมบั ติของขยะมูลฝอยจะต้องทําในขั้นของการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ และดําเนินการโดยคณะผู้ศึกษาอิสระ (third party) ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่
เชื่อถือได้

2.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง
การคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง ให้พิจารณาดําเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ตามที่ระบุไว้ใน CoP ฉบับนี้
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1) ด้านสิง่ แวดล้อม
1.1 ต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วม มีข้อจํากัดทางด้านภูมิศาสตร์ ชลศาสตร์ และพื้นดิน (พื้นที่น้ํา
ท่วม หมายถึง ลักษณะพื้นที่นา้ํ ท่วมที่เป็นปกติวิสัย เป็นพื้นที่ที่เป็นทางไหลของน้ําและไม่เป็นพื้นที่ที่กดี
ขวางทางน้ํา)
1.2 ต้องไม่อยู่ในพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และ/หรือสันทนาการ
1.3 ต้องไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
1.4 ต้องไม่อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ําดิบเพื่อการประปา
2) ด้านการวางแผน
2.1 ขนาดที่ดินพอเพียงต่อการดําเนินงานปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต
2.2 ระบบสนับสนุนพื้นฐาน (infrastructure) ที่ดีพอ
2.3 ต้องมีปริมาณน้ําใช้เพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบหล่อเย็น) ที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนกับผู้ใช้น้ํารายอื่น ๆ ในพื้นที่
2.4 ระยะห่างจากพื้นที่อยู่อาศัย (residential areas) เพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อน
รําคาญจากเสียงรบกวนและกลิ่น โดยระยะห่างไม่น้อยกว่า 300 เมตร
2.5 ระยะทางจากถนนหลักถึงโรงไฟฟ้า
2.6 ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยจากพื้นที่เก็บขน (collection area) หรือสถานีพักขยะมูล
ฝอย (transfer station) มาถึงโรงไฟฟ้า
2.7 ระยะทางจากโรงไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน
3) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Issues)
3.1 ต้องไม่ขัดกับกฎหมายใด ๆ ที่มผี ลบังคับใช้ในปัจจุบัน
3.2 จะต้องดําเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้ า ใจและลดความวิ ต กกั ง วล รวมทั้ ง จะต้ อ งรวบรวมประเด็ น ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ ห่ ว งใยที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และนําเสนอข้อมูลผลการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่ได้ดําเนินการมาทั้งหมดไว้ในแนบท้ายของรายงานฯ
4) ด้านการเงิน (Financial and Economic Issues)
4.1 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังโรงไฟฟ้า
4.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเถ้าจากการเผาขยะของโรงไฟฟ้าไปยังสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
(Landfill site) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าไม่สร้างที่ฝังกลบเถ้าของตนเอง
โดยมีหลักเกณฑ์ขั้นต่ําในการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้างโครงการ ดังนี้
1. พิจารณาเลือกพื้นที่ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น
1.1 กฎหมายผังเมือง ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
รวมถึงประกาศกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เป็นต้น
1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) เป็นต้น
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1.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่น ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่
ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) และพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ เป็นต้น
กรณีพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่มีการฝังกลบขยะ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย
2. พิจารณาออกแบบและวางผังโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะและขนาดพื้นที่
โครงการ และพิจารณาเลือกพื้นที่สําหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
เหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น อาคารผลิตพลังงานไฟฟ้า บ่อบําบัดน้ําเสียหรือกักเก็บน้ําเสีย และบ่อเถ้า เป็นต้น ให้
อยู่ห่างจากพื้นที่อ่อนไหว (Sensitive Area) เช่น แหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ และพื้นที่เกษตรกรรม
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงน้อยที่สุด
3. พิจารณาเลือกเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มี
มาตรฐานวิศวกรรม และมีระบบการป้องกันมลพิษที่เหมาะสม โดยให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณ
ขยะมู ล ฝอยที่ ส่ ง เข้ า เผาได้ ถึ ง 10 ปี ในอนาคต ทั้ ง นี้ การเลื อ กเทคโนโลยี เ ตาเผาจะต้ อ งพิ จ ารณาจาก
องค์ประกอบของขยะ ความชื้ น ปริ มาณเถ้า และค่ าความร้อนของขยะมูล ฝอยที่ใ ช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้
หลักการเทคโนโลยีควบคุมที่ดีที่สุด (Best Available Control Technology : BACT) และทั่วโลกยอมรับ
โดยเลือกวัสดุทําเตาเผาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะขยะมูลฝอย ที่นํามาใช้เป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากขยะมูลฝอยใน
แต่ละพื้นที่ มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และควรเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ออกแบบ สามารถให้ความเห็น
ประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้
4. พิจารณาจัดทําแผนการจัดหาและฝึกอบรมผู้ ปฏิ บัติงานเดินระบบและบํารุงรักษาที่ เหมาะสม
เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที เมื่อมีการก่อสร้างและทดสอบระบบ รวมทั้งส่ง
มอบงานเสร็จสิ้นแล้ว
5. พิจารณาออกแบบอาคารติดตั้งเครื่องจักร-อุปกรณ์ให้มีระดับเสียงจากโครงการไม่เกิน 70 เดซิเบล
เอ ที่ริมรั้วโรงงาน และกําหนดระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดที่อุปกรณ์แต่ละประเภท สูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ
ที่ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์ 1 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง (Silencer) บริเวณพื้นที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดเสียงจากแหล่งกําเนิดภายใน หรือก่อสร้างแนวป้องกันเสียงโดยการจัดทํารั้ว หรือปลูก
ต้นไม้รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
6. พิจารณาเลือกพื้นที่ที่ไม่กีดขวางทางน้ําในฤดูน้ําหลาก รุกล้ําลําน้ําสาธารณะ และแม่น้ําลําคลอง
7. กรณีโครงการมีหลุมฝังกลบเถ้าภายในพื้นที่โครงการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้า และ
ออกแบบหลุมฝังกลบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้าดังกล่าว
8. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้ อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยพิจารณา
ปลูกต้นไม้ริมรั้วของโครงการในระยะ 3-5 เมตร ตามความเหมาะสม และให้มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกัน
(Protection Strip) ตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในด้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่อ่อนไหว

2.3 เกณฑ์ปฏิบัติด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ และการรับฟังความเห็นของประชาชน
ให้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทํา
ความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ.
2559 หรือตามที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประกาศกําหนด
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2.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ
นําเสนอข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการ ดังนี้
1) ด้านคุณภาพอากาศ นําเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษา
รอบพื้นที่โ ครงการอย่า งน้อ ย 2 จุด ครอบคลุม พื้น ที่ที่อ าจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยให้พิจารณา
ตําแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่าง
น้อ ย 7 วัน อย่า งน้อ ย 2 ช่ว งทิศ ทางลมหลัก พร้อ มทั้ง ให้บัน ทึก กิจ กรรมที่เ กิด ขึ้น โดยรอบขณะทํา การ
ตรวจวัด ทั้งนี้ ให้แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศไว้ด้วย โดยมีพารามิเตอร์
ที่กําหนด เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการ
ตรวจวัดในพื้นที่ (ถ้ามี)
2) ด้านเสียง นําเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ศึกษาและบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ตั้งโครงการ อย่างน้อยจํานวน 2 สถานี โดยพิจารณาแหล่งกําเนิดที่สําคัญในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา และมี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ Leq 8 hr, Leq 24 hr, Ldn, L90 และ Lmax ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทํา
การและวันหยุด อย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อมแสดงแผนผังตําแหน่งสถานีตรวจวัดระดับเสียงด้วย ทั้งนี้ ตําแหน่ง
สถานีตรวจวัดระดับเสียง ควรเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมของโครงการ
3) ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ํา
ก. น้ําผิวดิน
(1) จัดทําข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ําและการระบาย
น้ําของโครงการ โดยระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ทิศทางการไหลและอัตราการไหลของน้ํา
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ํา และการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ํานั้น
(2) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแหล่งน้ําที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่เกี่ยวข้อง โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด
ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สารแขวนลอย (SS) สารละลายทั้งหมด (TDS) บีโอดี (BOD) ค่าซีโอดี
(COD) โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) และโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม
(Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg) เป็นต้น ทั้งนี้ แสดงแผนผังตําแหน่งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินด้วย
ข. น้ําใต้ดิน
จัดทําข้อมูลพื้นฐาน (Baseline information) ของน้ําใต้ดิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพ
น้ําใต้ดินและลักษณะอุทกวิทยาของน้ําใต้ดินในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ เช่น ทิศทางการไหล และระดับความลึก
เป็นต้น รวมทั้งนําเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ โดยมีการตรวจวัด
อย่างน้อย 1 ครั้ง และให้มีพารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn)
ตะกั่ว (Pb) และปรอท (Hg) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดินที่หน่วยงาน
ราชการกําหนดด้วย
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ส่วนที่ 3 มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง มีกิจกรรมหลักที่สําคัญ
เช่น การขุดดิน ถมดิน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงานก่อสร้างไปยังพื้นที่ก่อสร้าง การก่อสร้างฐานราก
ก่อสร้างอาคาร และการติดตั้งเครื่องจักร รวมทั้งการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ําผิวดิน
และการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ
จะต้องดําเนินการตามเกณฑ์การปฏิบัติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) กําหนดขอบเขตการดําเนินงานก่อสร้างที่ชัดเจน และจัดทํารั้วโดยรอบบริเวณก่อสร้างให้มี
ลักษณะเป็นรั้วทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างน้อยให้มีชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ
ข้อมูลลักษณะโครงการ แผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาดําเนินการ โดยให้ติดตั้งไว้
บริเวณที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่สามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาก่อสร้าง
(3) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จําเป็น
(4) ฉีดพรมน้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน กองวัสดุ และบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุมให้ผิวดินมี
ความเปียกชื้น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
(5) ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจํากัดความเร็วของรถที่วิ่งในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
(6) ก่อนนํารถออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน
หรือทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน
(7) ต้องทําความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหากกรณีมี
สิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดําเนินการเคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้
เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(8) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด รถยนต์ทุกคันที่จอดพักในพื้นที่
ก่อสร้างต้องดับเครื่องยนต์
(9) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบส่วนใดที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายต้องมีวัสดุคลุมปิดทับ
(10) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาอย่าง
สม่ําเสมอให้สามารถทํางานได้ดี และลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
(11) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรม
การก่อสร้าง โครงการจะต้องทําการตรวจสอบและแก้ไขทันที
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) กําหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอย่างน้อย
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และทิศทางและความเร็วลม เป็นต้น โดยกําหนดจุดตรวจวัดที่
เหมาะสม ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยพิจารณาจากพื้นที่อ่อนไหวและทิศทางลมหลัก
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ในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ อย่างน้อย จํานวน 2 สถานี และทําการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง
ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
(2) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดเตรียมห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกําหนด
โดยต้องติดตั้งห้องน้ําห้องส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งน้ําผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(2) ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจากห้องน้ําห้องส้วม เพื่อบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐาน
น้ําทิ้งที่ราชการกําหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใดๆ ที่ยังมิได้มีการบําบัดลงสู่แหล่ง
น้ํา และจะต้องมีการสูบน้ําเสีย/ของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบําบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(3) จัดทํารางระบายน้ําชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง 1 เดือนแรกของการ
ก่ อ สร้ าง เพื่ อควบคุ ม การระบายน้ํ า จากการก่อ สร้ า งไม่ใ ห้เ กิ ด ผลกระทบต่ อพื้ น ที่โ ดยรอบ ทั้ งนี้ ให้ มีก าร
ตรวจสอบประสิทธิภาพรางระบายน้ําชั่วคราวเป็นประจํา หากพบว่าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้
งานโดยเร็ว
(4) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ของน้ํามันลงสู่แหล่งน้ําผิวดิน
(5) จัดให้มีบ่อพักน้ําทิ้งที่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอน
ดินและทรายก่อนระบายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง หรือนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อ
ลดปัญหาฝุ่นละออง
(6) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในท่อระบายน้ํา หรือลํารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด
(7) ไม่เก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้บริเวณพื้นที่ริมรางระบายน้ําหรือใกล้กับแหล่ง
น้ําเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนลงสู่แหล่งน้ํา
(8) กิจกรรมบํารุงรักษาอุปกรณ์ก่อสร้างจะต้องดําเนินการในบริเวณพื้นที่พื้นแข็ง และมีการเก็บ
กักที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ํามันลงสู่แหล่งน้ํา เช่น ทําคันกั้น ร่อง หรือมีการเตรียมพื้นที่
เฉพาะสําหรับซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ เป็นต้น หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
(9) จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุดูดซับสําหรับทําความสะอาดน้ํามัน หรือน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ
เล็กน้อยที่อาจหกรั่วไหลในพื้นที่ เช่น ขี้เลื่อย เศษผ้า หรือทราย เป็นต้น
(10) ให้ตั้งสํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานห่างจากแหล่งน้ําอย่างน้อย 50 เมตร เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพื้นที่สํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสู่
แหล่งน้ําบริเวณใกล้เคียง
(11) กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นมาจากการก่อสร้างของโครงการ
ให้ดําเนินการแก้ไขทันที และดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแหล่งน้ํานั้น ตามวิธีการมาตรฐานสําหรับ
การวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียและคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ
(12) หากกิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้ําใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก่อน
ดําเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ/เงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
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ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ําชั่วคราวและบ่อดักตะกอนเป็นประจํา หากพบว่าตื้นเขินหรือ
อุดตันให้รีบแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยเร็ว
(2) กรณีมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งให้เป็นไป
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กฎหมายกําหนด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์อย่างน้อย ได้แก่
- อัตราการไหล
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ
- สารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ค่าบีโอดี (BOD)
- ค่าซีโอดี (COD)

3.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการ
ก่อสร้าง
(2) กิจ กรรมการก่อสร้างที่ ก่อให้เกิ ดเสี ยงดั ง เช่ น การตอกเสาเข็ ม ให้ดํา เนิ น การเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่อง
ให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วัน
(3) การทําฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน จะ
สามารถดําเนินการได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะดําเนินการในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(4) บริเวณริมรั้วพื้นที่ก่อสร้างด้านที่อยู่ติดหรือใกล้เคียงกับชุมชน/หรือพื้นที่อ่อนไหว ให้ติดตั้ง
กําแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นที่ให้ผลเทียบเท่าและให้มีความสูงกว่าระดับสายตา
ทั้งนี้ กําแพงกั้นเสียงควรติดตั้งในบริเวณที่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้กับแหล่งกําเนิดเสียงหรือบริเวณพื้นที่อ่อนไหว
(5) ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกําเนิด คือ เครื่องจักรอุปกรณ์ และยานพาหนะที่นํามาใช้ใน
โครงการ โดยมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และมีเสียงดังน้อยที่สุด และเมื่อพบว่ามีเสียงดัง
ผิดปกติจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดให้ทําการแก้ไขปรับปรุงทันที
(6) คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลคือปลั๊ก
ลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 และ 25
เดซิเบลเอ ตามลําดับ
(7) ควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียง
สูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง
รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ
(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง อย่างน้อยทุก 3 เดือน
เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้น และให้บันทึกรายละเอียด พร้อมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา และรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นจาก
ชุมชนถึงผลกระทบด้านเสียงมาในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทุก 6 เดือนด้วย
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ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ทําการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90), ระดับเสียง
เฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทํา
การและวันหยุด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกําหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม และเป็นตัวแทนพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย 1 จุดตรวจวัด เช่น
- ริมรั้วโรงงาน (ต้องมีระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ)
(2) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง และแผนที่ชุมชนบริเวณที่เจ้าหน้าที่
โครงการลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นชุมชนเรื่องผลกระทบด้านเสียง ตามข้อ 3. ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อย่อย (8)

3.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) หลีกเลี่ยงการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้างในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น
และพื้นที่ชุมชน
(2) ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแผนงานก่อสร้าง และขอความร่วมมือ
ในการจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจร และกรณีที่มีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่จะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวก่อนดําเนินการขนย้าย
(3) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพื้นที่
ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร
(4) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ยานพาหนะในการขนส่งเสมอ
(5) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่งหรือชั่วโมงเร่งด่วน เช่น เวลา 06.0009.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น. เป็นต้น
(6) จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางจราจรที่แยกจากทางเข้า-ออก และกําหนดให้
มีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ
(7) กําหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และในพื้นที่อื่นๆ ไม่เกินกฎหมายกําหนด
(8) กําหนดให้มีการควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
(9) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของการจัดการจราจรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(10) กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการชํารุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้อง
ดําเนินการซ่อมแซมทันที
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ และให้มีการสรุปและ
รายงานผลการดําเนินการทุก 6 เดือน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ําต่อไป
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3.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดเตรียมถังมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชิด เพื่อรวบรวมมูลฝอยที่เกิดจากคนงานและการก่อสร้าง
ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนําไปกําจัดทุกวัน
(2) จัดให้มีระบบแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ พิจารณานํากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด หรือขายให้กับบริษัทที่มารับซื้อต่อไป
(3) จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน
(4) ห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ํา ท่อน้ําทิ้ง และแหล่งน้ําในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
(5) ของเสียอันตราย ให้ทําการแยกประเภทและรวบรวมส่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการนําไปกําจัดต่อไป
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บันทึกปริมาณและวิธีการจัดการกากของเสียของโครงการ โดยระบุหัวข้อในการเก็บบันทึกข้อมูล
เช่น ชนิด ปริมาณ และวิธีกําจัด เป็นต้น เดือนละ 1 ครั้ง และรวบรวมบันทึกรายเดือนมาจัดทําสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินการทุก 6 เดือน

3.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ออกแบบระบบระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการและโดยรอบ เพื่อป้องกันปัญหาการกีด
ขวางทางน้ําเดิม และปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง
(2) กําหนดให้มีรางระบายน้ําชั่วคราวเพื่อระบายน้ําฝนที่ผ่านการตกตะกอนจากบริเวณพื้นที่โครงการ
(3) ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้ํา
(4) ให้มีการดูแลรางระบายน้ําไม่ให้อุดตันอย่างสม่ําเสมอ
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บันทึกสถิติน้ําท่วมบริเวณพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยบันทึกระยะเวลาและระดับน้ํา
ท่วมขัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนป้องกันน้ําท่วมของโครงการต่อไป และให้มีการสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินการทุก 6 เดือน

3.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ด้านการบริหารความปลอดภัย
1.1 ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสนอแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
และแผนระงับเหตุฉุกเฉินให้โครงการเห็นชอบ และนําไปกําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
1.2 โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ
บริษัท ผู้รั บเหมาก่ อสร้างในสัญญาว่ าจ้ างอย่างชั ดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
1.3 มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ใน
การก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและเมื่อพบ
เหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างรับทราบทันที
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1.4 พนักงานทุกคนที่ จะเข้ า มาปฏิบั ติงานในพื้ นที่โ ครงการ จะต้ องผ่า นการอบรมและ
แนะนําด้านความปลอดภัย
1.5 จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามการดําเนินงานประจําวัน
1.6 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (security system) ประกอบด้วย การทําบัตรแสดง
ตนพนักงานผู้รับเหมา การผ่านเข้าของบุคคลและยานพาหนะ สถานที่จอดรถและระเบียบจราจร
1.7 จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้นที่อันตราย และพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
1.8 จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทํางานบางประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ด้านความปลอดภัยในที่ทํางาน
2.1 จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขต
พักผ่อนในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
2.2 ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้
ชัดเจนและรับทราบได้ง่ายชัดเจน
2.3 ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อน
ได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนนี้ควรมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
2.4 ห้ ามคนงานไปในพื้นที่กําลังก่อสร้างหรือเขตก่อสร้ างนอกเวลาทํางาน โดยมิ ได้รับ
อนุญาต
2.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น การตกหล่นของวัสดุ โดยใช้แผงกั้น ผ้าใบ หรือตา
ข่ายปิดกั้นหรือรองรับ
2.6 ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการ
ของ House Keeping
(3) ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร-อุปกรณ์
3.1 จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทํางานและความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน
3.2 เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
3.3 ก่อนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและหลักการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบและ/
หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อการใช้งานเป็นไปอย่างปกติ
(4) ด้านการป้องกันอัคคีภัย
4.1 สูบบุหรี่เฉพาะสถานที่ที่กําหนดไว้เท่านั้น
4.2 บริษัทรับเหมาจะต้องชี้แจงและสาธิตให้คนงานทราบวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงแบบมือ
ถือและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
4.3 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(5) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
5.1 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับลักษณะงาน
5.2 กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
ประมวลหลักการปฏิบัติ: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่าํ กว่า 10 เมกะวัตต์

15

(6) ด้านการปฐมพยาบาล
6.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจํานวน 1 คัน ไว้ประจําพื้นที่
สําหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงให้พร้อมตลอดเวลา
6.2 ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน
(7) ด้านการสุขาภิบาล
7.1 จั ดเตรี ยมถังบรรจุน้ํา เพื่อเก็บสํารองน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภคและบริโภคของ
คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ
7.2 ต้องดําเนินการก่อสร้างห้องน้ํา – ห้องส้วมสําหรับคนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด
7.3 จั ด ให้ มี ถั ง ขยะขนาด 200 ลิ ต ร ที่ มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด รองรั บ ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กิจกรรมต่างๆ ของคนงานไว้ ณ จุดต่างๆ อย่างเพียงพอ
7.4 ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้อนุญาตจากทางราชการ ให้นํา
ขยะมูลฝอยทั้งหมดไปกําจัดไม่ให้ตกค้างในพื้นที่
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บั น ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โดยระบุ ส าเหตุ ลั ก ษณะของอุ บั ติ เ หตุ ผลต่ อ สุ ข ภาพ จํ า นวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และให้สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
ทุก 6 เดือน

3.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านนิเวศแหล่งน้ํา และการทําประมง (ถ้ามี)
ท้องถิ่น

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ควบคุมคนงานไม่ให้จับสัตว์น้ําในแหล่งน้ําในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนใน

(2) ในกรณีสูบน้ําใช้จากแหล่งน้ําธรรมชาติ ให้ออกแบบและก่อสร้างระบบสูบน้ําใช้ให้มีผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําน้อยที่สุด เช่น ให้มีอัตราการไหลของน้ําต่ําๆ และระดับท่ออยู่ต่ําจากระดับผิวน้ํา เป็นต้น

3.9 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทํางานเป็นอันดับแรก
(2) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง
อย่างเคร่งครัด
(3) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนใกล้เคียง
(4) จัดให้มีขอบเขตที่พักคนงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กําหนดให้
ผู้รับเหมาจัดหาที่พักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เบื้องต้น คือ ไม่อยู่ใน
พื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่ชุมชนที่อาจก่อความรบกวนแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
(5) กําหนดกฎระเบียบการทํางานอย่างชัดเจน และควบคุม ดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
(6) จัดทําแผนการจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงานต่างด้าว ต่างถิ่น ไม่ให้ก่อ
ความรบกวนแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน
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(7) กรณีที่มีกิจกรรมดําเนินงานใดๆ ของโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นําชุมชนในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์
และชี้แจงให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบ
(8) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดย
ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการก่อสร้างด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
(9) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ
จากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว
โดยเร็วและให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียดวันเวลาที่
รับเรื่องร้องเรียน ชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี) และการดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน
(10) กํา หนดขั้น ตอนการรับ ข้อ ร้อ งเรีย น โดยให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีที่แก้ไขข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จ
ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องทุก 7 วัน
(11) มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน โดยให้มีผู้แทนจากภาคประชาชน ผู้แทนจากโครงการ
และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามามี
ส่วนร่วมติดตามตรวจสอบผลการดําเนินโครงการระยะก่อสร้าง รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ในระยะก่อสร้างด้วย
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บั น ทึ ก สถิ ติ ปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของชุ ม ชนที่ มี ต่ อ โครงการ รวมทั้ ง วิ ธี ก ารและ
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการทุก 6 เดือน เพื่อป้องกัน
ปัญหาการเกิดข้อร้องเรียนซ้ํา
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ส่วนที่ 4 มาตรการระยะดําเนินการโครงการ
การดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง อาจก่ อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน เช่น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ผลกระทบด้าน
เสียงรบกวน ด้านการใช้น้ําและการระบายน้ําทิ้งของโครงการ รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน
ใกล้เคียง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการ
ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โครงการจะต้องดําเนินการตามเกณฑ์การปฏิบัติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า 3 เมกะวัตต์
ให้ยกเว้นมาตรการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) ข้อ 1.3 – 1.7
(1) ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack)
1.1 ติดตั้งปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ให้มีความสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good
Engineering Practice เพื่อลดปัญหาการเกิด Building Downwash Effect
1.2 ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทาง
อากาศของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 หรือมาตรฐาน
ล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) และ
ค่าความทึบแสง (Opacity)
การรายงานผลให้อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1
บรรยากาศที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมี
ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ (% Oxygen) ร้อยละ 7
1.3 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดประกอบด้วย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
ฝุ่นละอองรวมหรือ ค่าความทึบแสง (Opacity) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกซิเจนและอุณหภูมิ โดยให้รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน
1.4 ตําแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMs ให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่ US.EPA. เสนอแนะ รวมทั้ง
ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMs โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.5 กําหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับ Alarm กําหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ Alarm จาก
CEMs โครงการสามารถตรวจสอบ และแก้ไขความผิดปกติ รวมทั้งปรับสภาวะการเผาไหม้ ให้ค่าอัตราการ
ระบายอยู่ที่ระดับต่ํากว่าร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาที่เดินระบบ
- ระดั บ High-Alarm กํ า หนดไว้ ที่ ร้ อ ยละ 90 ของค่ า มาตรฐานฯ เมื่ อ มี สั ญ ญาณ High
Alarm จาก CEMs โครงการจะเริ่มดําเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันที
1.6 จัดทําแผนงานและแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMs เพื่อควบคุมมิให้ค่า
การระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าที่ควบคุม ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่าํ กว่า 10 เมกะวัตต์

18

1.7 บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ High Alarm ทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ การแก้ไข
และระยะเวลาที่ดําเนินการแต่ละครั้ง
1.8 ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์บําบัดสารมลพิษให้สามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยทําการ
ตรวจสอบและซ่อมบํารุงตามแผน Preventive Maintenance
1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สํารองของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศให้เพียงพออย่างน้อย
1 ชุด (ร้อยละ 100) เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที
1.10 จั ด ให้ มี ผู้ ค วบคุ ม ระบบบํ า บั ด มลพิ ษ ทางอากาศที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศและเป็นไปตามกฎหมายกําหนด
1.11 กําหนดแผนตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1.12 บันทึกสถิติการชํารุดเสียหายและการซ่อมบํารุงระบบบําบัดมลพิษทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
(2) ด้านเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย
2.1 ใช้ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น โดยไม่รับขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ สาร
กัมมันตรังสี หรือวัตถุอื่นๆ (เช่น ขยะจากงานก่อสร้าง รื้อทําลาย อิฐ หิน คอนกรีต และมีขนาดใหญ่เกินกว่า
ช่องรับมูลฝอยที่จะป้อนเข้าสู่เตาเผา) นํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงของโครงการ
2.2 เตรียมลักษณะเชื้อเพลิงมูลฝอยให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่เลือกใช้ เช่น
ขนาด และความชื้น เป็นต้น เพื่อควบคุมสภาวะการเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และลดการระบาย
สารมลพิษที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2.3 ให้มีการปรับสภาพขยะมูลฝอย (Mechanical treatment) เพื่อให้ขยะมูลฝอยมี
การผสมผสานสม่ําเสมอ และความชื้นลดลง โดยมีพนักงานควบคุมการใช้เครื่องจักร เช่น รถเครน เป็นต้น
2.4 กรณีมีการใช้เชื้อเพลิงอื่นในช่วงเริ่มเดินระบบ (Start up) จะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับที่กฎหมายกําหนด และควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไปตามค่าควบคุมของโครงการ
(3) ด้านกลิ่นรบกวน
3.1 ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้นระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอย
กับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อขยะที่อยู่
ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่านั้น
3.2 ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรับขยะและเหนือกรวย
ป้อนขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศสําหรับการเผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทําให้ความดัน
อากาศในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ และส่งผลให้กลิ่นและฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายออก
สู่ภายนอก เพื่อช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและที่จะเล็ดลอดจากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่
ภายนอก
3.3 บ่อรับขยะมูลฝอยจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับและเก็บกักขยะมูลฝอยได้อย่างน้อย 3 5 เท่าของขีดความสามารถสูงสุดในการดําเนินการของเตาในแต่ละวัน
3.4 กําจัดน้ําเสียจากขยะที่ไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะซึ่งมีความเข้มข้นสูง แต่ปริมาณไม่มากด้วย
การติดตั้งระบบสูบออก และฉีดพ่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเตาเผาขยะมูลฝอย หรือส่งเข้าระบบบําบัดน้ําเสียที่
ออกแบบไว้ให้สามารถรองรับน้ําชะขยะได้
ประมวลหลักการปฏิบัติ: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่าํ กว่า 10 เมกะวัตต์

19

3.5 รถขนขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องออกแบบให้ไม่มีน้ําชะขยะรั่วไหลลงสู่พื้น ในกรณี
ที่มีน้ําชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการต้องทําความสะอาด/ล้าง
พื้นที่ดังกล่าวโดยทันที เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน
(4) การควบคุมสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และฝุ่นละออง
4.1 การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้มูลฝอยไม่ต่ํากว่า 850 – 1,000 องศาเซลเซียส และ
ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้มีเวลาอยู่ในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า
1,000 องศาเซลเซียส และไม่น้อยกว่า 2 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส เพื่อลดการ
เกิดสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และสารอินทรีย์อันตรายต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
4.2 ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ในการลดการระบายสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) เช่น ฉีด
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อดูดซับไดออกซิน (Dioxin) เป็นต้น หรือใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่า
4.3 ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นละออง เช่น ระบบถุงกรอง เป็นต้น เพื่อดักจับฝุ่นละออง และ
ฝุ่นละอองที่มีองค์ประกอบของไดออกซิน (Dioxin) จากอากาศก่อนที่จะระบายออกทางปล่อง หรือใช้วิธีอื่นที่
เทียบเท่า
(5) การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด
5.1 ติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในการดักจับ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl), ก๊าซ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เช่น ระบบการฉีดหรือพ่นปูนขาว เป็นต้น หรือ
ใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่า
5.2 จัดทําบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
(6) การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
6.1 ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ ไม่ให้เกิน 1,300 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิด
Thermal NOx
6.2 ควบคุมการเผาไหม้หรือติดตั้งระบบดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เพื่อควบคุมการ
ระบาย NOx ให้เป็นไปตามค่าควบคุม
6.3 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหม้แบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบและ
ปรับสภาวะการเผาไหม้ให้เหมาะสมตามค่าออกแบบ
(7) การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งขยะมูลฝอยและการขนส่งเถ้า
7.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและดูแลเรื่องการจราจรและจัดระบบคิวรถขนขยะ
มูลฝอย และแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีรถบรรทุกเข้าสู่พื้นที่โครงการ
7.2 กําหนดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดย
กระบะหรือส่วนบรรทุกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีการหกรั่วไหลระหว่างเส้นทางขนส่ง
7.3 กําหนดให้มีการฉีดพรมน้ําบริเวณลานจอดรถ (กรณีเป็นลานดินหรือมีฝุ่นละออง) ในช่วง
ฤดูแล้งอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
7.4 กําหนดให้การลําเลียงเถ้าเป็นระบบปิด หรือแบบเถ้าเปียกโดยให้มีการฉีดพรมน้ําขณะทํา
การขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุก (Loading and Unloading) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองระหว่างการขนถ่าย
7.5 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุกให้ทําการเก็บกวาดเศษวัสดุและฝุ่นละอองที่หก
หล่นอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว
7.6 จัดให้มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบลําเลียงต่างๆ ในการขนถ่ายเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ระบบลําเลียงเถ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อต่อหรือจุดเปลี่ยนผ่านต่างๆ
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ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจวัด ได้แก่
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) - สารประกอบไดออกซิน (Dioxin)
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)
(2) ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบต่อเนื่อง (CEMs) โดยสรุปในรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน พารามิเตอร์ที่ทําการตรวจวัด ได้แก่
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ก๊าซออกซิเจน (O2)
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
- อุณหภูมิ (Temperature)
(3) ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (CEMs Audit) พร้อมบันทึกการทํางานและ
ตรวจสอบความถูกต้อง (Audit) ระบบ CEMs โดย Third party อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยกําหนดจุด
ตรวจวัดที่เหมาะสมครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยพิจารณาจากพื้นที่อ่อนไหวและทิศทางลม
หลักในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ อย่างน้อยจํานวน 2 สถานี และทําการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน
ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอย่างน้อย
ได้แก่
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจํานวน 1 สถานี)
(5) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศและคุณภาพอากาศจากปล่อง

4.2 เกณฑ์การปฏิบตั ิด้านคุณภาพน้าํ
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดเพียงพอในการบําบัดน้ํา
เสีย จากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบาย
ออกนอกพื้นที่โครงการ หรือนํามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ
(2) บ่อรองรับขยะมูลฝอยต้องทําเป็นพื้นคอนกรีต และให้มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
มูลฝอยในกรณีพื้นแตกร้าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ําใต้ดิน
(3) ออกแบบระบบแยกน้ําฝนปนเปื้อนและน้ําฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน พร้อมทั้งตรวจสอบ
ระบบระบายน้ําฝนปนเปื้อนและน้ําฝนไม่ปนเปื้อนเป็นประจํา ทั้งนี้ น้ําฝนที่อาจมีการปนเปื้อนให้มีการบําบัด
ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกจากโครงการ
(4) จัดให้มีรางรวบรวมและบ่อพักน้ําชะมูลฝอยแยกจากน้ําเสียส่วนอื่นๆ และตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
(5) จัดให้มีระบบการจัดการน้ําเสียภายในพื้นที่โครงการ ดังนี้
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- น้ําเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา จะต้องมีการบําบัดเบื้องต้นที่ถังปรับสภาพน้ําเสีย
(Neutralizing pit) ให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
- น้ําชะมูลฝอยที่ไม่สามารถนําไปฉีดพ่นในห้องเผาไหม้ของเตาเผาขยะมูลฝอยได้ จะต้องผ่าน
การบําบัดเบื้องต้น และผ่านการบําบัดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กฎหมายกําหนด ก่อนระบาย
ออกนอกพื้นที่โครงการหรือนํามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ
- จัดให้มีระบบแยกน้ําและน้ํามัน (Oil Separation) โดยน้ํามันที่รวบรวมได้ให้ส่งให้หน่วยงาน
รับจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด ส่วนน้ําที่ผ่านการแยก
น้ํามันแล้วส่งไปยังระบบบําบัด เพื่อให้คุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามที่กฎหมายกําหนด
(6) จัดให้มีบ่อพักน้ําทิ้งภายในโครงการเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ก่อนระบายออกนอกพื้นที่
โครงการ หรือนํามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ
(7) พิจารณานําน้ําจากบ่อพักน้ําทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้ําต้นไม้และพื้นที่สี
เขียวภายในพื้นที่โครงการ เป็นต้น โดยกรณีที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการทั้งหมดหรือไม่มีการ
ระบายน้ําทิ้ง (Zero Discharge) จะต้องแสดงรายละเอียด พร้อมแผนผังสมดุลการใช้น้ํา (Water Balance
Diagram) ของโครงการ
(8) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ําเสียของโครงการ
(9) การระบายน้ําทิ้งออกจากพื้น ที่โ ครงการ ให้พิจ ารณาเลือ กตํา แหน่งจุด ปล่อ ยน้ําทิ้ง โดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ําของชุมชนที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ กรณีทิ้งน้ําลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแหล่งน้ําในพื้นที่
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งตามจุดตรวจวัด เช่น บ่อรวบรวมน้ําทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบําบัด
และจุดปล่อยน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกบริเวณโครงการ เป็นต้น โดยมีความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยทุก 3 เดือน
และมีพารามิเตอร์ที่ต้องทําการตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่
- อุณหภูมิ
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- สารแขวนลอย (SS)
- สารละลายทั้งหมด (TDS)
- บีโอดี (BOD)
- น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)
- โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd)
สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg) เป็นต้น
(2) ในกรณีทมี่ ีการระบายน้าํ ทิ้งลงแหล่งน้ําผิวดิน ให้มกี ารตรวจวัดคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
โดยมีจํานวนสถานีอย่างน้อย 3 สถานี ได้แก่
- เหนือจุดระบายน้ําทิ้งของโครงการ
- บริเวณจุดระบายน้ําทิ้งของโครงการ
- ใต้จุดระบายน้ําทิ้งของโครงการ
ทั้งนี้ ให้มีความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่
- อัตราการไหล
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ
- สารแขวนลอย (SS)
- สารละลายทัง้ หมด (TDS)
- ค่าบีโอดี (BOD)
- ค่าซีโอดี (COD)
- โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม
- โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd)
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สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg) เป็นต้น
(3) ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดินจากการดําเนินการของโครงการ โดยมีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) ที่ติดตั้งตามทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน
อย่างน้อย 3 บ่อ ได้แก่ ต้นน้ําก่อนผ่านพื้นที่ตั้งโครงการ 1 บ่อ และท้ายน้ําหลังผ่านพื้นที่ตั้งโครงการอย่างน้อย
2 บ่อ โดยให้มีพารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว
(Pb) และปรอท (Hg) เป็นต้น ด้วย ทั้งนี้ ให้ทําการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง และมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําใต้ดินที่หน่วยงานราชการกําหนด พร้อมเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก่อนมีโครงการด้วย
(4) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําภายในพื้นที่โครงการ และแหล่งน้ําผิวดิน
พื้นที่โครงการ (ถ้ามี)

4.3 เกณฑ์การปฏิบตั ิด้านเสียง
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสําหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ และจัดให้มี
แนวป้องกันเสียงบริเวณพื้นที่ทํางานที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานประจําในพื้นที่
(2) ตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงดัง อาทิ กังหันไอน้ํา เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้ และการระบายไอน้ํา เป็นต้น โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ตั้ง
ศูนย์เพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรเป็นประจํา
(3) จัดทําแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่อาคารส่วนผลิต และ
บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง ภายใน 1 ปี หลังเปิดดําเนินงาน และจัดทําซ้ําทุก 3 ปี เพื่อใช้กําหนดบริเวณพื้นที่ที่มี
เสียงดัง
(4) จัดทําสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ
(5) จัด ให้มีอุป กรณ์ป้อ งกัน อัน ตรายส่ว นบุค คล เช่น ที่ค รอบหู/ ที่อุด หู สํา หรับ พนัก งานที่
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นต้น และมีอุปกรณ์ดังกล่าว
สํารองไว้อย่างเพียงพอ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นๆ
(6) จัดให้มีการดําเนินการตามแผน Preventive Maintenance ของโครงการอย่างสม่ําเสมอ หาก
พบว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรใดชํารุดหรืออาจได้รับความเสียหายให้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที
(7) จัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservative Program) ในการบริหารจัดการ
ป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น กําหนดระยะเวลาการทํางานเพื่อลดเวลาที่พนักงาน
สัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทํางานในพื้นที่มีเสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
(8) ในกรณีที่พบปัญหาผลกระทบด้านเสียง ให้พิจารณาการลดค่าระดับเสียงโดยจัดให้มีกําแพง
กั้นเสียง หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันกั้นแหล่งกําเนิดเสียงและผู้รับเสียง หรือสร้างผนังห้องและหลังคาของ
อาคารที่ตั้งแหล่งกําเนิดเสียงให้สามารถกั้นระดับเสียงได้
(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่
อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ทําการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงพื้นฐาน
(L90) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง
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ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด ตลอดระยะเวลาดําเนินการ โดยกําหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม และเป็น
ตัวแทนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย 2 จุด เช่น
- ริมรั้วโรงงาน (ต้องมีระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ)
- ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด อย่างน้อย 1 จุด
(2) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง

4.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกําหนดอื่นๆ ที่โครงการ
กําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
(2) กําหนดเส้นทางเดินรถขนขยะมูลฝอย โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชนให้มากที่สุด
(3) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมความเร็วของพาหนะภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และเส้นทางภายนอกพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(4) ปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพื้นที่ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย
(5) กําหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
จราจรให้ชัดเจน
(6) ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ได้แก่ 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. รถบรรทุกขยะมูล
ฝอยหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งเขตเมืองไปใช้เส้นทางอื่น หรืองดวิ่งเข้าเขตเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว
(7) ในกรณีการขนส่งเถ้าออกนอกพื้นที่โครงการ รถขนส่งเถ้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด
เพื่อลดการฟุ้งกระจายหรือตกหกหล่นของเถ้าขณะทําการขนส่ง
(8) กําหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่งเถ้าเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง
โครงการ
(9) จัดให้มีพื้นที่จอดรถขนส่งขยะมูลฝอย และรถขนส่งเถ้าอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้มีการจอดรถ
ออกมาในพื้นที่ถนนสาธารณะ
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ขนส่งเชื้อเพลิง และการขนส่งเถ้า เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆ เป็นต้น โดยมีการสรุปข้อมูลทุก 6
เดือน

4.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านทรัพยากรน้ํา การระบายน้ํา และการใช้น้ํา
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดหาแหล่งน้ําใช้สําหรับโครงการให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ําของชุมชนน้อยที่สุด และเก็บ
สํารองน้ําใช้สําหรับกระบวนการผลิตให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
(2) ให้มีการหมุนเวียนน้ําใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
(3) หากต้องใช้น้ําจากแหล่งน้ําสาธารณะภายนอกโครงการ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้ํา และทําการสูบน้ําตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้มีการบันทึกปริมาณการสูบน้ําอย่าง
ต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้อนุญาตสูบน้ําของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
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(4) หากการดําเนินการโครงการจําเป็นต้องมีการใช้น้ําใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล หรือสํานัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมจังหวัด หรือ หน่ว ยงานอนุญ าตที่
เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก่อนดําเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ/เงื่อนไขของหน่วยงาน
อนุญาตนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
(5) จัดสร้างระบบระบายน้ําฝนภายในพื้นที่โครงการแยกออกจากระบบรวบรวมน้ําเสีย
(6) กําหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ําของโครงการอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะช่วง
ก่อนเข้าฤดูฝน หากตื้นเขินหรือชํารุดเสียหายให้ดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(7) ตักเศษขยะมูลฝอยและกากตะกอนออกจากรางระบายน้ําของโครงการ และให้มีการติดตั้ง
ตะแกรงดักก่อนระบายน้ําลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
(8) ให้มีการรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย และส่งเข้าสู่ระบบบําบัดให้ได้คุณภาพน้ําทิ้งตามที่
กฎหมายกําหนด ก่อนระบายทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ หรือมีการนํามาใช้หมุนเวียนใช้ประโยชน์ในพื้นที่
โครงการ
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําที่โครงการสูบมาใช้ในโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่ได้รับ
อนุญาตให้สูบจากหน่วยงานผู้อนุญาต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการสูบน้ําใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน (ถ้ามี)

4.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) การจั ด การกากของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต ให้ ดํ า เนิ น การตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝัง
กลบกากของเสีย หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด
(2) กากของเสียที่ต้องอาศัยผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สารอันตรายในน้ําชะ เพื่อจําแนกว่าเป็นประเภทอันตรายหรือไม่ก่อนกําหนดวิธีการบําบัดกําจัดที่เหมาะสม
ตามกฎหมายต่อไป ได้แก่
- เถ้าหนักและเถ้าเบา (bottom ash และ fly ash)
- กากตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้ําเสีย
- กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา
(3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตที่เป็นของเสียอันตรายเก็บรวบรวมไว้ใน
พื้นที่เก็บของเสีย จากนั้นส่งกําจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกําจัด ได้แก่
- ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมี เศษสี กระป๋องสเปรย์ เศษผ้า/ถุงมือ/วัสดุและขยะอันตราย
จากอาคารสํานักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และถ่านไฟฉายใช้งานแล้ว เป็นต้น
- น้ํามันเครื่องใช้แล้ว/สารเคมีเสื่อมสภาพ
(4) จัดให้มีสถานที่จัดเก็บกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีต แยกประเภท
ของเสียและติดป้ายชัดเจน
(5) คัดแยกขยะและนําส่วนที่สามารถใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์
(6) การจัดการเถ้า ดําเนินการให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
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- กรณีนําเถ้าออกไปกําจัดภายนอก ให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.
2548 หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด และจะต้องดําเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมปีละ
1 ครั้ง
- กรณีการฝังกลบเถ้าในพื้นที่โครงการ ให้ออกแบบหลุมฝังกลบให้สอดคล้องกับข้อมูลผลการ
วิเคราะห์เถ้า เช่น การจัดทําเป็นบ่อคอนกรีตรองรับเถ้า หรือนําไปกําจัดในพื้นที่ฝังกลบที่มีระบบปูรองกันการ
รั่วซึม ภายในพื้นที่บริเวณโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดิน
โดยติดตั้ง monitoring well ตามทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน อย่างน้อย 3 บ่อ ได้แก่ ต้นน้ําก่อนผ่านหลุมฝัง
กลบ 1 บ่อ และท้ายน้ําหลังผ่านหลุมฝังกลบอย่างน้อย 2 บ่อ และให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน ปีละ 2 ครั้ง
(7) ศึกษาแนวทางการนําเถ้าที่เกิดจากโครงการไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของโครงการ โดยสรุปข้อมูลผลการดําเนินงานทุก 1 ปี
(2) วิเคราะห์ลักษณะสมบัติกากของเสีย และเถ้า (bottom ash และ fly ash) ก่อนนําไปฝังกลบ
หรือนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง

4.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ํา (ถ้ามี)
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ห้ามไม่ให้พนักงาน และคนงานโรงไฟฟ้าจับสัตว์น้ําในพื้นที่
(2) กําหนดอัตราและวิธีการสูบน้ําจากแหล่งน้ําให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําน้อยที่สุด
(3) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในท้องถิ่นลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ หรือโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําผิวดิน เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์
หน้าดิน เป็นต้น ในแหล่งน้ําผิวดินที่เป็นแหล่งน้ําใช้และแหล่งรองรับน้ําทิ้งของโครงการ อย่างน้อย 3 จุด ได้แก่
บริเ วณเหนือ จุดสูบ หรือจุด ระบายน้ําทิ้ง บริเ วณจุด สูบหรือจุดระบายน้ําทิ้ง บริเ วณท้า ยจุดสูบ หรือจุด
ระบายน้ําทิ้ง โดยมีการระบุระยะห่างของแต่ละสถานีที่ชัดเจน ทั้งนี้ ให้มีการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(2) วิเคราะห์ผลการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําผิวดิน และพิจารณาแนวโน้มข้อมูลการ
เก็บ ตัว อย่า งแต่ล ะครั้ง เพื่อ ตรวจสอบผลกระทบจากการดํา เนิน การโครงการ และพิจ ารณามาตรการ
เพิ่มเติมกรณีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

4.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) มาตรการทั่วไป
1.1 พิจ ารณากํ า หนดพื ้น ที ่ที ่ม ีค วามเสี ่ย งต่อ การเกิด อัน ตรายของโครงการ และหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
1.2 ดําเนินการตามกฎหมาย ข้อกําหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมาย
แรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน
1.3 จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับลักษณะงาน เช่น
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- การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการทํางานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย
- การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
- การป้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟฟ้า
- การฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง
1.4 จัด ให้ม ีม าตรการป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบต่อ สุข ภาพอนามัย ของพนัก งานที่
ทํางานสัมผัสขยะ ดังนี้
- พนักงานทุกคนต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก สวมรองเท้านิรภัยในขณะปฏิบัติงาน
- ห้ามพนักงานทุกคนสูบบุหรี่ภายในอาคาร
- พนักงานทุกคนจะต้องรับประทานอาหาร และพักผ่อนบริเวณอาคารโรงอาหารที่มี
การจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
1.5 จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและ
ดูแลงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด
1.6 กําหนดให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ ตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร
1.7 จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน
1.8 จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอเหมาะสมในจํานวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
NFPA และ/หรือตามที่กฎหมายกําหนด
1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท
งานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และหน้ากาก เป็นต้น
1.10 จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ โดยอาจแบ่งแผนเป็น 3
ระดับ ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน และให้มีช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ แผนต้องมีขั้นตอนการดําเนินการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการฝึกซ้อมตามแผน
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.11 จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด
1.12 กําหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้า
ต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ
1.13 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและจัดทําสมุดสุขภาพประจําตัวพนักงาน ตามที่
กฎหมายกําหนด
1.14 กําหนดให้มีการสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่ตรวจพบหรือเกิด
ความผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน
1.15 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดําเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ
1.16 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายกําหนด
1.17 สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน และการดูแล
รักษาสุขภาพของชุมชน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เพื่อนํามาวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพของประชาชน
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(2) ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ํา
2.1 ควบคุมการติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ํา หรือหม้อต้ม
น้ําที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความ
ร้อน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
2.3 ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานโดยการควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกําหนด
2.4 ให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
วิศวกรสาขาเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
(3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
3.1 การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐาน
ที่ยอมรับ
3.2 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
3.3 ต้อ งจัด ให้มีแ ผนการซ่อ มบํา รุง เครื่อ งจัก ร อุป กรณ์ใ ห้ส ามารถใช้ง านได้อ ย่า ง
ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการใช้ง านตามข้อ กํ า หนดของผู ้ผ ลิต ที ่เ ป็น ไปตามมาตรฐานทางวิช าการ
วิศวกรรม และความปลอดภัย
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) กําหนดให้มีม าตรการในการตรวจสุขภาพของพนัก งานก่อนเข้าทํางานและการตรวจ
ประจําปี โดยแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ระบุพารามิเตอร์ที่จะทําการตรวจให้ชัดเจน เช่น ตรวจร่างกายทั่วไป
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ปอด สมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่เสี่ยงให้เพิ่มเติมพารามิเตอร์ในการตรวจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทํางานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น ปีละ 1 ครั้ง
(2) กําหนดให้มีมาตรการในการตรวจวัดเสียงภายในสถานประกอบการในตําแหน่งที่มีเสียงดัง โดย
ให้มีความถี่และตําแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กําหนด พร้อมทั้ง แนบแผนผังแสดงจุด
ตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการด้วย
(3) กําหนดให้มีการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ภายในพื้นที่โครงการ เช่น บริเวณหม้อไอน้ําและ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เป็นต้น โดยให้มีความถี่และตําแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กําหนด
พร้อมทั้งแนบแผนผังแสดงจุดตรวจวัดความร้อนภายในสถานประกอบการด้วย
(4) กําหนดให้มีมาตรการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้ํา
(5) ประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อนําไปปรับปรุงแผนและทักษะการปฏิบัติของพนักงาน
(6) รวบรวมสถิติผู้ป่วยโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบของโครงการจากหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ และวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก
โครงการ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลทุกปี
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4.9 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) กําหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการ
ของโครงการเข้าทํางานเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทํา และเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และลด
ผลกระทบต่อความสั มพันธ์ ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนทราบในช่วงที่มี
ตําแหน่งงานว่าง
2) กําหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนพื้นที่ เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น
(3) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อคลายความวิตกกังวล
(4) จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือเสริมสร้าง
อาชีพใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน
(5) กําหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน ทั้งนี้
ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ
ทุก 7 วัน
(6) ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจําเดือนกับชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามความเหมาะสม
(7) จัดให้ มีผู้ รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิ จกรรมมวลชน
สัมพันธ์ต่างๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรําคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) สํารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบ โดยให้ครอบคลุมระยะรัศมีเดียวกับที่ดําเนินการในระยะเตรียมการก่อสร้าง พร้อมทั้งความ
คิดเห็นของผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยให้ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูล
ดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการทุก 6 เดือน

4.10 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดําเนินการ
ให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอด
อายุการดําเนินโครงการ
(2) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการ บริษัท ต้องรีบ แก้ไขปัญ หา
โดยเร็ว
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(3) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่
(4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทน
ประชาชน หน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพื้นที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มี
สัดส่วนกรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จํานวนกรรมการ อํานาจหน้าที่
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง รูปแบบการประชุม การกําหนดวันประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยง
การดําเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ เช่น การรับ
เรื่องร้องเรียน การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่งคม (CSR) ของโครงการ และการพิจารณาการปฏิบัติ
ตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น
(5) ในกรณีพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการ
ร่วมกับชุมชนที่แต่งตั้งขึ้น มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยให้มีการสรุปผลการดําเนินการ
ทุก 6 เดือน
(2) บันทึกผลการดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมกับชุมชน โดยให้มีการสรุปผลการดําเนินการ
ทุก 6 เดือน

4.11 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) กําหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยให้เป็นพื้นที่สี
เขียวเฉพาะของโครงการ และมีการบํารุงรักษาและการปลูกทดแทนในกรณีที่ต้นไม้ตายเพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว
ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นหลัก โดยพิจารณาปลูกต้นไม้ริมรั้วของ
โครงการในระยะ 3-5 เมตร ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น และเสียงรอบๆ โรงไฟฟ้า
(2) กรณี โ ครงการมี แ นวรั้ ว ติ ด กั บ ชุ ม ชน โครงการจะต้ อ งพิ จ ารณาจั ด ให้ มี แ นวป้ อ งกั น
(Protection Strip) ตามหลักวิชาการหรือแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) แสดงตารางสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการทั้งหมด (ขนาดพื้นที่และร้อยละ
สัดส่วน) แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ พร้อมแนบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ (Plant
Layout) ด้วยมาตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะระบุตําแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่สําคัญๆ เช่น หน่วยผลิต หน่วยบําบัดมลพิษ รวมทั้งแสดงพื้นที่สีเขียว เป็นต้น โดยมีภาพถ่ายพื้นที่สี
เขียวตามที่ระบุไว้ในผังโครงการ
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ส่วนที่ 5 มาตรการกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด
กรณีทีโครงการมีกิจกรรมการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเลิกประกอบกิจการหรือ
หยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการถาวร อาจมีกิจกรรมรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเหตุ เดือดร้อนรําคาญของ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม
รื้อถอน โครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
อย่างน้อย ดังนี้

5.1 เกณฑ์การปฏิบัตดิ า้ นคุณภาพอากาศ
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
(2) ฉีดพรมน้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีการกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย และบริเวณถนน
ทางเข้าพื้นที่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดย
ควบคุมให้ผิวดินมีความเปียกชื้น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
(3) ปิดคลุมส่วนท้ายยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ จากการรื้อถอน
(4) ต้องทําความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหากกรณีมี
สิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดําเนินการเคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้
เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) ก่อนนํารถออกจากพื้นที่ให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือ
ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน
(6) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรม
การรื้อถอน โครงการจะต้องทําการตรวจสอบและแก้ไขทันที

5.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดเตรียมห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานตามที่กฎหมายกําหนด โดย
ต้องติดตั้งห้องน้ําห้องส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งน้ําผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(2) ห้ ามทิ้ งขยะหรื อเศษวั สดุ จากการรื้อถอนลงในท่อระบายน้ํ า หรือลํ ารางสาธารณะ โดย
เด็ดขาด
(3) กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นมาจากการกิจกรรมการรื้อถอน
ของโครงการ ให้ดําเนินการแก้ไขทันที และดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแหล่งน้ํานั้น ตามวิธีการ
มาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียและคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ

5.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) แจ้งแผนการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการ
ก่อสร้าง
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(2) กิจกรรมการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดําเนินงานเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่
ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วัน
(3) ในกรณีที่พบปัญหาผลกระทบด้านเสียง ให้พิจารณาการลดค่าระดับเสียงโดยจัดให้มีกําแพง
กั้นเสียง
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่
อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว
(5) เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการรื้อถอนที่มีระดับเสียงต่างๆ และตรวจซ่อมบํารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ
(6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับเสียง
ทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(7) หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจําเป็นควรมีวัสดุรองรับเพื่อลดเสียงกระทบกันของ
สิ่งของกับพื้นที่ซึ่งมีการรื้อถอน โดยอาจใช้แผ่นยาง หรือพรม เป็นต้น
(8) ควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง

5.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพื้นที่
ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร
(2) จํากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่าน
ชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคุมความเร็วในพื้นที่ทั่วไปให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
(3) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
(4) หากกิจกรรมการรื้อถอนทําให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนชํารุดต้องรีบดําเนินการซ่อมแซม
อย่างเร่งด่วน
(5) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากการรื้อถอนต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อย
ของยานพาหนะในการขนส่งเสมอ

5.5. เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและ
บริเวณที่พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการกําจัดขยะ
(2) คัดแยกของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทําการ
เก็บรวมกับขยะทั่วไปและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการกําจัดขยะต่อไป
(3) กรณี กิ จ กรรมการรื้ อ ถอนมี ข องเสี ย อั น ตรายที่ มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดอย่างถูกต้อง และกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะ
หรือของเสียอันตราย และอบรมให้คนงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(4) การนําเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปกําจัด ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่
ประมวลหลักการปฏิบัติ: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่าํ กว่า 10 เมกะวัตต์
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(5) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุลงในท่อระบายน้ํา หรือลํารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด

5.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยอาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้อมในการทํ างานเกี่ ยวกับ การรื้ อถอนอย่างเป็น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
(2) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพื้นที่รื้อถอนของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนและ
รับทราบได้ง่ายชัดเจน
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บันทึกสถิติสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และรายงานมายังสํานักงาน กกพ. ด้วย

5.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ เครื่องจักร
หรืออาคารโรงไฟฟ้า โดยการติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน
(2) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ
จากการรื้อถอน
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาใน
การดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กกพ. ด้วย

หมายเหตุ: ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์เป็นเกณฑ์ขั้นต่ํา หากในระหว่างการก่อสร้าง
หรือดําเนินการโครงการ มีข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปให้
โครงการพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการให้สอดคล้องและเหมาะสมด้วย
ประมวลหลักการปฏิบัติ: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่าํ กว่า 10 เมกะวัตต์

