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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญเรื่ อง

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่ 5 สรุ ปการปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านสิ่งแวดล้อม
5.1

สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม .....................................5-1

5.2

สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ..................................................5-5
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก ก.1

ภาคผนวก ข

สํ าเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลนี ชนิดความหนาแน่ นสู ง (HDPE#1 Plant)
ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลนี จํากัด
สํ าเนาหนังสื อนําส่ งรายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เอกสารประกอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ภาคผนวก ข.1

เอกสารประกอบการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ภาคผนวก ก.2

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลนี ชนิดความหนาแน่ นสู ง (HDPE#1 Plant)
ภาคผนวก ข.1-1

ผลการศึกษา HAZOP

ภาคผนวก ข.1-2

การตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valve)

ภาคผนวก ข.1-3

การตรวจสอบการทํางานของระบบ Flare

ภาคผนวก ข.1-4

การจัดทําข้อมูลการระบายสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (VOCs)
ที่มาจาก Point Source และ Fugitive Source

ภาคผนวก ข.1-5

ระบบตรวจติดตาม ISO 14001 เพื่อควบคุมการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง

ภาคผนวก ข.1-6

เอกสารการกําหนดระดับเสี ยงของเครื่ องจักร อุปกรณ์ต่างๆ จากบริ ษทั ผูข้ าย

ภาคผนวก ข.1-7

มาตรการบริ หารจัดการเพื่อควบคุมและป้ องกันเสี ยงดัง

ภาคผนวก ข.1-8

ผลการตรวจสอบและซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์

ภาคผนวก ข.1-9

ผลการจัดทํา Noise Contour

ภาคผนวก ข.1-10 สรุ ปปริ มาณ และการส่ งกากของเสี ยไปกําจัด
ภาคผนวก ข.1-11 การส่ งขยะมูลฝอยไปกําจัดยังเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ภาคผนวก ข.1-12 ระเบียบปฏิบตั ิดา้ นการจราจร และการควบคุมนํ้าหนักในการขนส่ งผลิตภัณฑ์
ภาคผนวก ข.1-13 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ภาคผนวก ข.1-14 เอกสารอบรมหลักสู ตรด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
ภาคผนวก ข.1-15 ระบบ Work Permit และการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน (JSA)
T-MON-219007/SECOT
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก (ต่ อ)
ภาคผนวก ข.1-16 การจัดทํา Safety Talk, KYT และ Unsafe Killer
ภาคผนวก ข.1-17 การบํารุ งรักษาระบบท่อลําเลียงให้อยูใ่ นสภาพดี และการตรวจสอบระบบท่อและ
ข้อต่อ เพื่อป้ องกันการรั่วไหล
ภาคผนวก ข.1-18 การตรวจสอบระบบป้ องกันฟ้ าผ่าและระบบสายดิน
ภาคผนวก ข.1-19 การตรวจสอบอุปกรณ์โต้ตอบภาวะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ดบั เพลิง
ภาคผนวก ข.1-20 การตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีที่ Bund Wall
ภาคผนวก ข.1-21 การตรวจสอบ Diesel Generator
ภาคผนวก ข.1-22 แผนฝึ กซ้อมเหตุฉุกเฉิน ประจําปี พ.ศ.2562
ภาคผนวก ข.1-23 การจัดทําการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ
ภาคผนวก ข.1-24 เอกสารจํานวนพนักงานท้องถิ่นเข้าทํางานในกลุ่มโรงงาน TPE
ภาคผนวก ข.1-25 พื้นที่สีเขียว
ภาคผนวก ข.1-26 เอกสารแสดงการปรับปรุ งการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอน
จากปล่อง Section 300 ไปที่หอเผา (Flare)
ภาคผนวก ข.1-27 ประกาศ เรื่ อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรื ออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
ภาคผนวก ข.1-28 สรุ ปผลปริ มาณรถเข้า-ออกโรงงาน TPE
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562
ภาคผนวก ข.1-29 แผนการตรวจสุ ขภาพพนักงาน ประจําปี พ.ศ.2562
ภาคผนวก ข.1-30 สถิติอุบตั ิเหตุ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562
ภาคผนวก ข.1-31 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ข.1-32 การตรวจเยีย่ มโรงงาน
ภาคผนวก ข.1-33 เอกสารการส่ งนํ้าเสี ยไปบําบัด บริ ษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ภาคผนวก ข.1-34 เอกสารการตรวจสภาพรถพยาบาล
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก (ต่ อ)
ภาคผนวก ข.2

เอกสารประกอบการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
หน่ วยเตรียมคะตะลิสต์ R-1

ภาคผนวก ข.2-1

การจัดทํา HAZOP Study

ภาคผนวก ข.2-2

การตรวจสอบระบบวาล์วควบคุม (Control Valve)

ภาคผนวก ข.2-3

เอกสารแสดงการส่ งไอระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนไปเผาที่หอเผา (Flare)

ภาคผนวก ข.2-4

เอกสารแสดงการปรับปรุ งระบบส่ งก๊าซไปยังหอเผา (Flare)

ภาคผนวก ข.2-5

การจัดทําระบบสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (VOCs)
ที่มาจาก Point Source และ Fugitive Source

ภาคผนวก ข.2-6

เอกสารการส่ งนํ้าทิ้งของหน่วยการผลิต Catalyst ไปกําจัด

ภาคผนวก ข.2-7

ผลการตรวจสอบและซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์

ภาคผนวก ข.2-8

สรุ ปปริ มาณกากของเสี ย และการส่ งกากของเสี ยไปกําจัด

ภาคผนวก ข.2-9

ระบบ Work Permit และการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน (JSA)

ภาคผนวก ข.2-10 การจัดทํา Safety Talk, KYT และ Unsafe Killer
ภาคผนวก ข.2-11 การบํารุ งรักษาระบบท่อลําเลียงให้อยูใ่ นสภาพดี (VOCs Pipeline)
และการตรวจสอบระบบท่อและข้อต่อ
ภาคผนวก ข.2-12 การตรวจสอบระบบสายดิน (Grounding System)
ภาคผนวก ข.2-13 การตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ดบั เพลิง
ภาคผนวก ข.2-14 การตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีที่ Bund Wall
ภาคผนวก ข.3

เอกสารประกอบการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
หน่ วยเตรียมคะตะลิสต์ C-1

ภาคผนวก ข.3-1

การจัดทํา HAZOP Study

ภาคผนวก ข.3-2

การตรวจสอบวาล์วควบคุม (Control Valve)

ภาคผนวก ข.3-3

การจัดทําข้อมูลการระบายสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (VOCs)
ที่มาจาก Point Source และ Fugitive Source
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก (ต่ อ)
ภาคผนวก ข.3-4

ผลการตรวจสอบและซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์

ภาคผนวก ข.3-5

แผนฉุกเฉิ นในการขนส่ งคะตะลิสต์

ภาคผนวก ข.3.6

การบํารุ งรักษาระบบท่อลําเลียงให้อยูใ่ นสภาพดี (VOCs Pipeline)
และการตรวจสอบระบบท่อและข้อต่อ

ภาคผนวก ข.3-7

ระบบ Work Permit และการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน (JSA)

ภาคผนวก ข.3-8

การตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและอุปกรณ์ดบั เพลิง

ภาคผนวก ข.3-9

การตรวจสอบ Bund Wall

ภาคผนวก ข.3-10 วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิ กรณี เกิดเหตุการณ์รั่วไหลของสารเคมี (Pre-incident Plan)
ภาคผนวก ข.3-11 การตรวจสอบระบบสายดิน (Grounding System)
ภาคผนวก ข.4

เอกสารประกอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
หน่ วยผลิตเม็ดพลาสติก Compound#1

ภาคผนวก ข.4-1

สรุ ปปริ มาณการส่ งกากของเสี ยไปกําจัด

ภาคผนวก ข.4-2

ผลการตรวจสอบ บํารุ งรักษาอุปกรณ์ในบริ เวณหน่วยผลิต

ภาคผนวก ข.4-3

ระบบ Work Permit และการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทํางาน (JSA)

ภาคผนวก ข.4-4

การจัดทํา Safety Talk KYT และ Unsafe Killer

ภาคผนวก ข.4-5

การตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ดบั เพลิง

ภาคผนวก ข.4-6

เอกสารการทํางานเป็ นกะ

ภาคผนวก ข.4-7

ผลการตรวจคุณภาพนํ้าทิ้ง OSBL Sump

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค.1

ภาพถ่ายตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ภาคผนวก ค.2

สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562

ภาคผนวก ง

ใบรับรองผลการวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้ อม

ภาคผนวก จ

ข้ อมูลการตรวจเทียบเครื่องมือ (Calibration Data Sheets)

T-MON-219007/SECOT

ญ

HDPE(NOVO)-T219007-CN-1H

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก (ต่ อ)
ภาคผนวก ฉ

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ภาคผนวก ช

หนังสื อรับรองผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทํางาน
ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกีย่ วกับความร้ อน แสงสว่ าง
และเสี ยง พ.ศ.2549

ภาคผนวก ซ

หนังสื ออนุญาตขึน้ ทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ เอกชน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.2-1

หน้ า
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ประจําปี พ.ศ.2562 ...................................1-7
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.1-1

ปริ มาณ แหล่งที่มา การขนส่ ง และการเก็บกักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ................................2-5
กรณี ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)
และกรณี ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (PP)
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.1-2

ความต้องการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ .....................................................................2-16
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 1
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.1-3

แหล่งกําเนิด ปริ มาณ และการบําบัดนํ้าเสี ย ......................................................................2-17
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง โรงงานที่ 1
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน

2.1-4

แหล่งกําเนิด ปริ มาณ คุณลักษณะ การจัดเก็บ และการกําจัดกากของเสี ย .........................2-22
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง โรงงานที่ 1
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.1-5

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ....................................................................................................2-26
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 1
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.2-1

สรุ ปปริ มาณการใช้ การขนส่ ง แหล่งที่มา การกักเก็บ ......................................................2-33
และมาตรการความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในหน่วยผลิต Catalyst R-1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
2.3-2

หน้ า
สรุ ปคุณสมบัติน้ าํ ทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยเบื้องต้น .............................................2-38
จากหน่วยการผลิต Catalyst R-1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.2-3

สรุ ปการจัดการของเสี ยจากหน่วยการผลิตคะตะลิสต์ R-1 ...............................................2-40
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.3-1

ปริ มาณ แหล่งที่มา การขนส่ ง และการเก็บกักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ..............................2-44
ของหน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.3-2

ความต้องการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของหน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1 ..................2-51
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.3-3

แหล่งกําเนิด ปริ มาณ คุณลักษณะ การจัดเก็บ และการกําจัดกากของเสี ย .........................2-54
หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2.4-1

วัตถุดิบ ปริ มาณการใช้ และแหล่งที่มา ของหน่วยผลิตเม็ดพลาสติก................................2-60
Compound #1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

3-1

ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ................................3-2
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.1-1

หน้ า
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน ....................................................4-3
จากปล่องระบายอากาศ Section 300
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.1-2

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซเฮกเซนจากปล่อง Solvent Vent ...........................4-4
หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.1-3

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์จากปล่อง SC-7015................4-5
หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.1-4

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์จากปล่อง Scrubber ...............4-6
หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.2-1

ทิศทางและความเร็ วลมเฉลี่ยพร้อม Wind Rose .......................................................4-10
บริ เวณอาคารสํานักงานของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1)
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม พ.ศ.2562
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.2-2

หน้ า
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ....................................................................4-11
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.3-1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากบ่อเก็บกักนํ้าทิ้งรวมหลังผ่านการบําบัด ......................4-23
(Check Pond) ของโรงงาน HDPE#1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.3-2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากทางระบายนํ้าไป PTTGC ...........................................4-24
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.3-3

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากบ่อ Sump OBSL .........................................................4-25
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.4-1

ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงบริ เวณรอบโรงงาน .................................................................4-39
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.6-1

หน้ า
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ................................................4-45
หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1 และหน่วยผลิตเม็ดพลาสติก Compound#1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.7-1

ผลการตรวจวัดสภาพความร้อนภายในสถานประกอบการ ..............................................4-53
หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1 หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1
และหน่วยผลิตเม็ดพลาสติก Compound#1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

4.8-1

ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงภายในสถานประกอบการ ......................................................4-59
หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ R-1 หน่วยเตรี ยมคะตะลิสต์ C-1
และหน่วยผลิตเม็ดพลาสติก Compound#1
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562

5.2-1

สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม .............................5-6
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2562
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่ นสูง
บริ ษทั ไทยโพลิเอทที ลีน จํากัด

สารบัญรู ป

สารบัญรู ป
รู ปที่

หน้ า

2.1-1

ที่ต้ งั โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง .................................2-2
ของบริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด บริ เวณ TPE Site#1
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
การจัดผังพื้นที่ ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน...............................................2-3
ชนิดความหนาแน่นสู ง
บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
ดุลมวลสารของกระบวนการผลิตในกรณี ที่ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ....................2-12
ชนิดความหนาแน่นสู ง บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด บริ เวณ TPE Site#1
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ดุลมวลสารของกระบวนการผลิตในกรณี ที่ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน .................2-13

2.1-2

2.1-3

2.1-4

บริ ษทั ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด บริ เวณ TPE Site#1
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
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