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บทสรุปผู้บริหาร
1. สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษัท ลาบิกซ์ จากัด นัน้ ได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้ องกันและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้ทงั ้ หมด โดยไม่เกิดอุปสรรคและปั ญหา
แต่อย่างใด โดยรายละเอียด บริษัท ลาบิกซ์ จากัด ได้แสดงไว้ในตารางแบบรายงานผลการปฏิบตั ิต ามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึ่งปรากฏในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้แล้ว
2. สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ของโครงการผลิ ต สารตัง้ ต้ น ผลิต ภั ณ ฑ์ ท าความสะอาด
(ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จากัด ได้ว่าจ้าง บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ให้เป็ นผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบ โดยจะทาการติดตามตรวจสอบตามสถานีและดัชนีที่กาหนดไว้ในมาตรการ
ป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ของโครงการฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คุณภาพอากาศ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการฯ นัน้ ได้ว่าจ้าง บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์
แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด ให้เป็ นผูด้ าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
และคุณภาพอากาศทีร่ ะบายออกจากปล่องระบายอากาศเสีย ปี ละ 2 ครัง้ โดยจะทาการติดตามตรวจสอบตามสถานี
และดัชนีทกี่ าหนดไว้ในมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กาหนดให้บริษัทฯ ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จานวน 5 จุด ได้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บ้านเขาพุ บ้านอ่าวอุดม บ้านทุ่ง และบ้านปากทางอ่าวอุดม โดยมีดชั นี
ที่ทาการติดตามตรวจสอบปี ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 7 วันต่อเนื่อง จานวน 3 ดัชนี คือ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่ เ กิน
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัวโมง
่
และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัวโมง
่
และดัชนีทที่ าการติดตามตรวจสอบเดือนละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 วันต่อเนื่อง จานวน 1 ดัชนี คือ เบนซีน
ส าหรับผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่ ครัง้ ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563
ระหว่ างวัน ที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่ าทุ กดัช นี มีค่าอยู่ใ นมาตรฐานที่กาหนด พร้อ มทัง้ มีการติดตาม
ตรวจสอบความเร็ว และทิศทางลม จ านวน 2 จุ ด ได้แ ก่ บริเ วณบ้ านทุ่ ง และพื้น ที่กลุ่ ม โรงกลันน
่ ้ ามัน ไทยออยล์
โดยบริเวณบ้านทุ่ง พบว่าความเร็วลมมีค่าระหว่ าง 0.3-3.4 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่เป็ น ตะวัน ตก
เฉียงใต้ (SW) คิดเป็ นร้อยละ 43.9 และความเร็วลมลมส่วนใหญ่ทพี่ บส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1.8-2.7 เมตรต่อวินาที
•

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รบั การรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จากัด
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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สาหรับความเร็วลมบริเวณพื้นที่กลุ่มโรงกลันน
่ ้ ามันไทยออยล์ทาการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบว่าความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.00-4.70 เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียดแสดงไว้
ในบทที่ 3 และภาคผนวก จ7
คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศเสีย
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการฯ
ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ฯ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศที่ร ะบายออกจากปล่ อ งระบายอากาศเสี ย ปี ละ 2 ครัง้
จานวน 2 ปล่อง ได้แก่ ปล่อง Pacol (F-58301) และปล่อง Hot Oil (F-58601) ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบ
ปริมาณฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์
ส าหรับผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพอากาศที่ร ะบายออกจากปล่ อ ง ครัง้ ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่าดัชนีที่ติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กาหนด โดยมีรายละเอียด
แสดงไว้ในบทที่ 3
•

คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่ องโดย CEMs ในปล่องระบายอากาศเสีย
การติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซออกซิเจน (O2) ที่ระบายออกจาก
ปล่องระบายอากาศเสียแบบต่อเนื่องนัน้ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยได้ดาเนินการเก็บบันทึกผลการติดตามตรวจสอบไว้ที่โรงงาน
และจะนาส่งผลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในบทที่ 3 และภาคผนวก ก2
•

ผลการสอบเทียบอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่ อง
บริษัท ลาบิกซ์ จากัด ได้ว่าจ้าง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด ให้ดาเนินการสอบเทียบอุป กรณ์
ติดตามตรวจสอบคุ ณภาพอากาศแบบต่ อ เนื่ อ ง (RAA: Relative Accuracy Audit) เป็ น ประจ าทุ กปี ๆ ละ 1 ครัง้
โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้ ด าเนิ น การสอบเที ย บอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า ว บริ เ วณปล่ อ ง Pacol และปล่ อ ง Hot oil
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จากผลการสอบเทียบพบว่าค่า Relative Accuracy ของอุปกรณ์ตดิ ตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพอากาศแบบต่ อ เนื่ อ งบริ เ วณปล่ อ ง Hot oil และปล่ อ ง Pacol มี ค่ า อยู่ ใ น Performance Specification
โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3
สาหรับการสอบเทียบอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (RATA: Relative Accuracy
Testing Audit) ของอุ ป กรณ์ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศแบบต่ อ เนื่ อ งทัง้ 2 ปล่ อ ง ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2563
บริษทั ฯ มีแผนดาเนินการสอบเทียบค่า RATA ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยจะรายงานผลไว้ในรายงานการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
•

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รบั การรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จากัด
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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2) คุณภาพน้าทิ้ ง
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งของโครงการฯ กาหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ (ทุกครัง้ ที่มีการปล่อยน้ าทิ้ง) เป็ นระยะเวลา 1 ปี หลังจากดาเนินการครบ 1 ปี ให้ทาการตรวจวัด
เดื อ นละ 1 ครั ง้ จ านวน 2 จุ ด คื อ บริ เ วณจุ ด ระบายน้ า เสี ย ไปยั ง โรงกลั น่ น้ า มั น ไทยออยล์ จ านวน 3 จุ ด
ได้แก่ น้าทิ้ง Oil Separator Pond น้าทิ้งจากหน่วย Sour Water Stripper-4 (WW to SWS 4) และน้าทิ้ง Process Oily
Water Drum ประกอบด้ว ยการติดตามตรวจสอบซีโ อดี น้ ามัน และไขมัน ซัล ไฟด์ และแอมโมเนี ย (แอมโมเนี ย ไนโตรเจน) และบริเ วณจุ ดระบายน้ าจากบ่ อ พักน้ า (Retention Pond) ลงรางระบายน้ าสาธารณะ จ านวน 2 จุ ด
ได้แก่ น้ าทิ้ง Sedimentation Basin และน้ าทิ้ง Retention Pond ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบความเป็ นกรด-ด่ าง
สารแขวนลอย (ของแข็งแขวนลอย) ซีโอดี น้ามันและไขมัน ซัลไฟด์ และแอมโมเนีย (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)
สาหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งของโครงการฯ ประจาปี พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนมกราคมมิถุ น ายน พ.ศ. 2563 พบว่ าดัช นี ที่ติดตามตรวจสอบบริเ วณน้ าทิ้ง Sedimentation Basin น้ าทิ้ง Retention Pond
น้ าทิ้ง Oil Separator Pond น้ าทิ้ง จากหน่ ว ย Sour Water Stripper-4 (WW to SWS 4) และน้ าทิ้ง Process Oily
Water Drum มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา เล่ ม 134 ตอนพิเ ศษ 153ง
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และข้อกาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตสารตัง้ ต้น
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษัท ลาบิกซ์ จากัด (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/3385 ลงวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ. 2559) ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5
3) ระดับเสียงโดยทั ่วไป
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทัว่ ไปของโครงการฯ กาหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ปี ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 7 วันต่อเนื่อง จานวน 2 จุด ได้แก่ บ้านทุ่ง และริมรัว้ โครงการด้านทิศตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย
การติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน ระดับเสียงเปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 90 และระดับเสียงสูงสุด
ส าหรั บ ผลการติ ด ตามตรวจสอบระดั บ เสี ย งบริ เ วณบ้ า นทุ่ ง และริ ม รั ว้ โครงการด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 ดาเนินการระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
และระดับเสียงสูง สุ ด มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กาหนด ส่วนดัชนีอ่นื ๆ ปั จจุบนั ยังไม่มีการก าหนด
มาตรฐานเพื่อควบคุม โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4
4) การคมนาคม
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมของโครงการฯ กาหนดให้มีการบันทึกข้อมูล ปริมาณรถ
ที่ผ่ านเข้า -ออกพื้น ที่โ ครงการ และบัน ทึกสถิติอุ บัติเ หตุ จ ากการจราจร พร้อ มทัง้ มาตรการป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เ กิดซ้ า
หรือลดผลกระทบในอนาคต โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีการบันทึกปริมาณรถทีผ่ ่านเข้า-ออก
พืน้ ทีโ่ ครงการ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก จ9

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รบั การรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จากัด
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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5) กากของเสีย
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบกากของเสีย ของโครงการฯ กาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณ
ของกากของเสียทุกครัง้ ที่มีการน าส่งไปกาจัดยังหน่ วยงานที่ร ับกาจัดกากของเสีย นอกจากนี้ทางโครงการมี การ
รายงานผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ทุ กครัง้ ที่มีการน าเข้าและส่ง ออก และรายงานตามแบบ สก. 3 ส่งกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมเป็ น ประจ าทุ กปี โดยระหว่ างเดือ นมกราคม-มิถุ น ายน พ.ศ. 2563 มีการแจ้ง รายละเอีย ดเกี่ย วกับ
สิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4 และภาคผนวก จ8
6) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการฯ กาหนดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ ระดับเสียงแบบแยกความถี่ แผนทีเ่ ส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)
ระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ความร้อนในสถานประกอบการ ความเข้มของแสง
สว่างในสถานประกอบการ การตรวจสุขภาพพนักงาน ข้อมูลการเจ็บป่ วยและการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับเสียงในสถานประกอบการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ กาหนดให้ติดตามตรวจสอบระดับเสีย ง
เฉลี่ย 8 ชัว่ โมง และระดับเสีย งสู ง สุ ด ปี ล ะ 4 ครัง้ จ านวน 3 จุ ด ได้แ ก่ บริเ วณ Gas Compressor 1 (K-58101)
บริเวณ Gas Compressor 2 (K-58301) และบริเวณ Pump Station (ระหว่าง P-58601A,B)
สาหรับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 และครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่าระดับเสียง
เฉลี่ย 8 ชัวโมง
่
และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้
ในบทที่ 4
•

ระดับเสียงแบบแยกความถี่
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบแยกความถี่ กาหนดให้ตดิ ตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8
ชัวโมง
่
และระดับเสียงสูงสุ ด ปี ละ 4 ครัง้ จานวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ส่ ว นการผลิต (ระหว่าง K-58101 กับ
K-58301)
สาหรับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสีย งแบบแยกความถี่ ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 และครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่าระดับเสียง
เฉลี่ย 8 ชัวโมง
่
และระดับเสียงสูงสุด ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้
ในบทที่ 4
•

แผนที่ เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบแผนทีเ่ ส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพืน้ ทีก่ ระบวนการผลิต
ที่มีเสียงดัง กาหนดให้ดาเนินการติดตามตรวจสอบทุกๆ 3 ปี ประกอบด้วยระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และระดับเสียง
สูงสุด
•

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รบั การรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จากัด
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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ส าหรับผลการติดตามตรวจสอบแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ได้ดาเนิ นการระหว่ างวัน ที่
28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จานวน 2,587 จุด พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ระหว่าง 53.1-91.9 เดซิเบลเอ
และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 54.6-93.8 เดซิเบลเอ และทุกจุดติดตามตรวจสอบทัง้ หมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่
กาหนด โดยรายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562
ระดับเสียงแบบติ ดตัวบุคคล
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล กาหนดให้ติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย
ตลอดเวลาการทางาน (TWA) ระดับเสียงสูงสุด และปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบตั ิงานได้รบั (% Dose) ปี ละ 4 ครัง้
จานวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณ LABIX Process Area
สาหรับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสีย งแบบติดตัว บุคคล ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 และครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่าระดับเสียง
เฉลี่ยตลอดเวลาการทางาน (TWA) ระดับเสียงสูงสุด และปริมาณเสียงสะสมทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั (% Dose) ทีต่ ดิ ตาม
ตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4
•

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ กาหนดให้ตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศบริเ วณพื้น ที่กระบวนการผลิต ปี ล ะ 4 ครัง้ จ านวน 6 จุ ด ได้แ ก่ Hot Oil Unit, Pacol Unit, Process Unit,
Distillate Union Fining, PEP Unit และ Detal Plus Unit ซึ่งประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นทุกขนาด
ฝุ่นขนาดทีส่ ามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ เบนซีน และไฮโดรเจนซัลไฟด์
สาหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 และครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่ า ดัช นี
ทีต่ ดิ ตามตรวจสอบทัง้ หมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4
•

ความร้อนในสถานประกอบการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ กาหนดให้ตดิ ตามตรวจสอบสภาพความร้อน
บริเวณพืน้ ทีก่ ระบวนการผลิต ปี ละ 4 ครัง้ จานวน 2 จุด ได้แก่ Pacol Unit และ Hot Oil Unit
สาหรับผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 และครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่ าอุ ณหภู มิ
เวตบัลบ์โกลบเฉลี่ยทัง้ หมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4
•

ความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ กาหนดให้ติดตามตรวจสอบ
ความเข้มของแสงสว่างบริเวณห้องควบคุมการผลิต ปี ละ 4 ครัง้
ส าหรับผลการติ ดตามตรวจสอบความเข้ ม ของแสงสว่ างในสถานประกอบการ ประจ าปี พ.ศ. 2563
ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 และครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
พบว่าความเข้มของแสงสว่างที่ติดตามตรวจสอบทัง้ หมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กาหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ใน
บทที่ 4
•

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รบั การรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตสารตัง้ ต้นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด (ส่วนขยาย ครัง้ ที่ 1) บริษทั ลาบิกซ์ จากัด
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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การตรวจสุขภาพพนักงาน
การตรวจสุ ข ภาพพนั กงานตามมาตรการของโครงการฯ นั น้ กาหนดให้มีการตรวจสุ ข ภาพพนั ก งาน
ปี ล ะ 1 ครัง้ ประกอบด้ว ยการตรวจสุ ข ภาพพนั กงานใหม่ การตรวจสุ ข ภาพพนั กงานที่มีอ ายุ ตัง้ แต่ 51 ปี ข้นึ ไป
และการตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานกลุ่ ม เสี่ ย ง โดยในปี พ.ศ. 2563 บริ ษั ท ฯ จะแสดงรายละเอี ย ดไว้ ใ นรายงาน
ผลการปฏิบัติต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
•

ข้อมูลการเจ็บป่ วยและข้อมูลการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
พนักงานของบริษทั ลาบิกซ์ จากัด ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
และมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุและแผนฉุ กเฉินกรณีเกิดเหตุร้ายแรงของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด โดยได้รายงานไปยัง
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เป็ นประจาทุก 3 เดือน ซึ่งในรายงานจะระบุกจิ กรรมส่งเสริม
ความปลอดภัย มาตรการดูแลความปลอดภัย ฯลฯ
ส าหรับ ข้ อ มู ล การบัน ทึ ก การเจ็ บ ป่ วย และความปลอดภั ย ของพนั ก งานที่ ป ฏิ บัติง านภายในโรงงาน
บริษัทฯ ได้บนั ทึกชัวโมงการท
่
างานทีป่ ราศจากอุบตั ิเหตุทที่ าให้เสียเวลางานของพนักงานและผูร้ บั เหมาเป็ นประจา
ทุกเดือน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีค่า 121,416.79 ชัวโมงการท
่
างาน
•

7) สภาพเศรษฐกิ จ-สังคม
การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ -สัง คมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของ
โครงการฯ นัน้ บริษทั ลาบิกซ์ จากัด ได้ว่าจ้าง บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
เป็ นผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบ ปี ละ 1 ครัง้ ประกอบด้วย ประชาชนและผู้นาชุมชนทีอ่ ยู่โดยรอบพื้นที่โ ครงการ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของสถานีตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม หน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และสถาน
ประกอบการทีอ่ ยู่ขา้ งเคียง
ส าหรับผลการติ ดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ -สัง คม ประจ าปี พ.ศ. 2563 บริษัท ลาบิกซ์ จ ากั ด
มีแผนดาเนินการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยรายละเอียดจะแสดงไว้
ในรายงานผลการปฏิบัติต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, 17025:2017 by DSS
ได้รบั การรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

