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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของโครงการ
โครงการท่ อส่งก๊ าซธรรมชาติ จัด เป็ น ประเภทโครงการระบบการขนส่งปิ โตรเลี ย มทางท่ อ ที่ ต้ องจัด ทํ า
รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม (สผ.) และคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิ จารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ าน
โครงการพลังงาน เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนดําเนินการก่อสร้ าง และดําเนินการโครงการ ซึง่ เป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในมาตรา 46 และ
51 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเมื่อรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานฯ เจ้ าของโครงการ
มี ห น้ าที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ กําหนดเป็ น เงื่ อนไขไว้ ในรายงานฯ เพื่ อป้ องกัน และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้น ทังในระยะก่
้
อสร้ าง และระยะดําเนินโครงการ พร้ อมรายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการฯ ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อพิจารณาทุก ๆ 6 เดือน
ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (ปท.1) มีโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติที่ต้องดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะดําเนินการ) จํานวน 14 โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ที่ใน 4 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ รายละเอียดดัง รู ปที่ 1.1-1
ประกอบด้ วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท เวลโกรกลาส อินดัสตรี ย์
โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด
โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงงานบริ ษัท พ้ อตเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
โครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ ้ว ของบริ ษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์
จํากัด
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ จากสถานี ควบคุมก๊ าซที่ WN-2 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา ถึง
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการท่ อส่งก๊ าซบ่ อ วิน จังหวัด ชลบุรี ของบริ ษัท บ่ อวิน เพาเวอร์ จํ ากัด (ปั จ จุบัน เปลี่ย นชื่ อ เป็ น
บริ ษัท โกลว์ ไอพีพีจํากัด)
โครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติและสถานีควบคุมความดันก๊ าซ ของ บริ ษัท ตะวัน เนชั่นแนลพาว
เวอร์ จํากัด (ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 1))
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังกลุม่ ลูกค้ าบริ เวณแนวท่อฯ บริ ษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด
ถนนสุวินทวงศ์
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติอลั ฟา-สุวินทวงศ์
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10) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยัง บริ ษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
11) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่ออุตสาหกรรม ของบริ ษัท อมตะ เพาเวอร์ จํากัด
12) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทยเนชัน่ แนล พาวเวอร์ 2 ของบริ ษัท ไทย เนชัน่ แนล พาว
เวอร์ จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 2))
13) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด
(ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท นําชัยพัฒนา แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด)
14) โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53
โดยมี รายละเอี ยดการได้ รั บเห็ นชอบในรายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมี รายละเอี ยดการ
เปลี่ยนแปลงโครงการท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่ ปท.1 แสดงใน ตารางที่ 1.1-1 และตารางที่ 1.1-2 ตามลําดับ และหนังสือแจ้ ง
มติเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ และรายละเอียดเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของแต่ละโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติแสดงใน ภาคผนวก ก
ทัง้ นีก้ ารดําเนินงานในระยะเปิ ดจ่ายก๊ าซธรรมชาติของโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของ ปตท.อยู่ในความ
รั บผิ ดชอบของสายงานระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งแบ่งพื น้ ที่ ความรั บผิ ดชอบออกเป็ นส่วนปฏิ บัติการระบบท่อ
จํานวน 14 เขต (ระบบท่อบนบก 12 เขต ระบบท่อในทะเล 1 เขต และบํ ารุ งรั กษาสถานี ชายฝั่ ง 1 เขต) แต่ละเขต
รับผิ ดชอบมีหน้ าที่ในการควบคุมและวางแผนการปฏิบตั ิการ การบํารุ งรั กษาท่อส่งก๊ าซ การป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉิน รวมทัง้ รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อมของแต่ละโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ให้ สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของโครงการนัน้ ๆ

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม(ระยะดําเนินการ) ของโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของ ปตท. มีวตั ถุประสงค์การ
ดําเนินการดังนี ้
1) ติ ด ตามตรวจสอบผลการดํ าเนิ น งานตามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (ระยะดํ าเนิ น การ) (Operational Phase) ของโครงการท่ อ
ส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1
2) นํ าผลการดํ าเนิ นงานตามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม (ระยะดํ าเนิ น การ) (Operational Phase) ของโครงการท่ อ ส่ งก๊ าซธรรมชาติ
มาจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมฯ ในพื น้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
นําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3) ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก ารด้ านสิ่ ง แวดล้ อมที่ ร ะบุ ไว้ ในรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และเป็ นข้ อมูลในการพิ จารณาปรั บปรุ งการดําเนิ นงานในการป้องกันแก้ ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของสายงานระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของ ปตท.
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4) เพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อมู ล พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และ/หรื อนําไปพัฒนาปรับปรุ งให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการดําเนินโครงการของ ปตท. ต่อไป

1.3 ขอบเขตและแนวทางการศึกษา
บริ ษัท ปตท. ได้ ศึก ษาและดํ าเนิ นการติ ดตามตรวจสอบผลการปฏิ บัติต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่กําหนดเป็ นเงื่อนไขไว้ ในรายงาน
การวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อมซึ่งผู้ดําเนินการ หรื อผู้ขออนุ ญาตจะต้ องจัดทําเมื่อได้ รับอนุ ญาตให้ ดําเนินโครงการ
หรื อกิจการแล้ ว พ.ศ. 2561
การศึก ษาติ ดตามตรวจสอบและจัดทํ ารายงานผลการปฏิ บัติ ตามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม (ระยะดํ า เนิ น การ) ของโครงการ
ท่ อ ส่ งก๊ าซธรรมชาติ ใ นเขตพื น้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ ปท.1 ได้ ดํ า เนิ น การโดยนั ก วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ศ วกร
สิ่งแวดล้ อมที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิ บัติตามมาตรการฯ ของแต่ละโครงการ
ท่อส่งก๊ าซฯ โดยใช้ แบบฟอร์ มในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ ระบุไว้ ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ซึง่ มีรายละเอียดของการดําเนินงานดังนี ้
1) ทบทวนเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ในรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมของแต่ ล ะโครงการ
ท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของ ปท.1 รวมถึงการทบทวนรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ ที่ผ่านมา
2) ติดตามและรวบรวมข้ อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากการสํารวจสภาพพื ้นที่ การสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของ ปตท. และ
การรวบรวมข้ อมู ล เอกสารเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น งานตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ใ นรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของ ปท.1 เช่น เอกสารแสดงการบํารุ งรักษาระบบท่อ
การบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ การตรวจสอบแนวท่ อ การฝึ ก อบรมความปลอดภั ย การซ้ อมเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น
การดําเนินงานด้ านมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
3) สรุ ป ผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโดยนําข้ อมูลและเอกสารที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ และแสดงผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ โดยใช้ แบบฟอร์ มของ สผ. พร้ อมรู ปถ่ายประกอบคําบรรยาย
4) จัดเตรี ยมรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) ของโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิ บัติต ามมาตรการป้องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของ สผ.
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1.4 มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
1.4.1 มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จากการศึ ก ษาและรวบรวมมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม (ระยะดํ าเนิ น การ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ ในเขตพื น้ ที่ รั บผิ ดชอบของ ปท.1 ซึ่ ง สผ. ได้ กํ าหนดไว้ เป็ น เงื่ อนไขในรายงาน
วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ ได้ รับความเห็นชอบ พบว่า มีมาตรการด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ ปท.1 ต้ องปฏิ บัติรวม 12
ประเด็น ได้ แก่ (1) ด้ านดิ น (2) ด้ านการใช้ ที่ ดิ น (3) ด้ านเศรษฐกิ จ-สังคม (4) ด้ านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
(5) ด้ านคุ ณ ภาพอากาศ (6) ด้ านมลภาวะทางนํ า้ (7) ด้ านการจั ด การขยะประเภทของแข็ งและขยะอั น ตราย
(8) ด้ านเสียง (9) ด้ านดินและนํ ้าใต้ ดิน (10) ด้ านการคมนาคมขนส่ง (11) ด้ านการสาธารณสุข และ (12) ด้ านการป้องกัน
อันตรายร้ ายแรง รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของแต่ละโครงการท่อส่งก๊ าซฯ ในพืน้ ที่
เขตรับผิดชอบของ ปท.1 แสดงดัง ตารางที่ 1.4-1-1 ถึง ตารางที่ 1.4-1-14
1.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (ระยะดํ าเนิ นการ) ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ
ในเขตพื น้ ที่ รับผิ ดชอบของ ปท.1 ซึ่ง สผ. ได้ กํ าหนดไว้ เป็ นเงื่ อนไขในรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม พบว่า
มี ม าตรการสิ่ งแวดล้ อมที่ ปท.1 ต้ องปฏิ บั ติ รวม 3 ประเด็ น ได้ แก่ (1) ด้ านอาชี วอนามั ย และความปลอดภั ย
(2) ด้ านการใช้ ที่ดิน และ (3) ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม รายละเอียดของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ของแต่ละโครงการท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่เขตรับผิดชอบของ ปท.1 แสดงดัง ตารางที่ 1.4-2-1 ถึง ตารางที่ 1.4-2-12

1.5 การนําเสนอรายงาน
การนํ า เสนอรายงานการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนิ น การ) ของโครงการท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของ ปท.1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ได้ จดั ทํารายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการ ของทัง้ 14 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ อยู่ภายในเล่มเดียวกัน โดยรู ปแบบการจัดทํารายงาน จําแนกเป็ น 5 บท
และภาคผนวก ดังนี ้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
บทที่ 5 สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ภาคผนวก
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สัญลักษณ์
2

ขอบเขตจังหวัด
ขอบเขตอําเภอ
ระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ สายประธาน
ระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ที่มีอยู่เดิม
ท่อส่งก๊ าซธรรมชาติที่ต้องจัดทํารายงาน
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โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริษัท เวลโกรกลาส อินดัสตรีย์ จํากัด
โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด
โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงงานบริ ษัท พ้ อตเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
โครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ ้ว ของบริ ษัท แหลมฉบัง
เพาเวอร์ จํากัด
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุมก๊ าชที่ WN-2 อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ของบริษัท บ่อวินเพาเวอร์ จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด)
โครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติและสถานีควบคุมความดันก๊ าซ ของบริษัท ตะวัน เนชัน่
แนล พาวเวอร์ จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 1))
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังกลุม่ ลูกค้ าบริเวณแนวท่อฯ บริษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปร
ดักท์ส จํากัดถนนสุวินทวงศ์
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติอลั ฟา-สุวินทวงศ์
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่ออุตสาหกรรม ของบริ ษัท อมตะ
เพาเวอร์ จํากัด
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทยเนชัน่ แนล พาวเวอร์ 2 ของบริษัท ไทย เนชัน่
แนล พาวเวอร์ จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 2))
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิก
กลาส จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท นําชัยพัฒนา แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชีย
แปซิฟิกกลาส จํากัด)
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53

รู ปที่ 1.1-1 แผนที่แสดงโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อ เขต 1
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ตารางที่ 1.1-1 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซฯ ในพืน้ ที่ ปท.1 พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการ
ผู้ชาํ นาญการฯ
เห็นชอบต่ อ
รายงาน EIA

ประวัติการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติฯ (ระยะดําเนินการ)

ปี ที่
ดําเนินการ
จ่ ายก๊ าซฯ

ปี 2552 – ปี 2562

ปี 2563*

ปี 2552 – ปี 2562

ปี 2563

1. โค รงก า รว า งท่ อ ส่ งก๊ า ซ
การประชุม
ที่ วว 0804/6433
ธรรมชาติ ไ ปยั ง บริ ษั ท เวล
ครัง้ ที่ 8/2545
ลงวันที่ 17 มิ.ย. 45
โกร กลาส อินดัสตรีย์ จํากัด เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 45

ส.ค. 47







-

2. โค รงก า รว า งท่ อ ส่ งก๊ า ซ
ธรรมชาติ ไปยัง บริ ษั ท ควอ
ลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด

การประชุม
ที่ ทส 1009/2928
ครัง้ ที่ 4/2546
ลงวันที่ 26 มี.ค. 46
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 46

ก.พ. 48







-

3. โค รงก า รว า งท่ อ ส่ งก๊ า ซ
ธรรมชาติ ไปยังบริ ษั ท พ้ อ ต
เตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

การประชุม
ที่ ทส 1009/7042
ครัง้ ที่ 15/2549
ลงวันที่ 17 ส.ค. 49
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 49

มิ.ย. 50







-

4. โครงการระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
ธรรมชาติ ขนาดเส้ นผ่ า น
ศูนย์กลาง 12 นิว้ ของบริ ษัท
แหลมฉบัง เพาเวอร์ จํากัด

การประชุม
ที่ วว 0804/10739
ครัง้ ที่ 11/2543
ลงวันที่ 24 ส.ค. 43
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 43

เม.ย. 44







-

5. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
จากสถานี ค วบ คุ ม ก๊ าซที่
WN-2 อํ า เภ อ บ า งป ะ ก ง
จั ง ห วั ด ฉ ะ เชิ ง เท ร า ถึ ง
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม
บ า ง บ่ อ จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ

การประชุม
ครัง้ ที่ 7/2543
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 43

ต.ค. 44







-

โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ

อ้ างอิงหนังสือ
แจ้ งเห็นชอบ
จาก สผ.

ที่ วว 0804/12464
ลงวันที่ 22 ก.ย. 43

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-ธันวาคม
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ตารางที่ 1.1-1 (ต่ อ)
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ

มติคณะกรรมการ
ผู้ชาํ นาญการฯ
เห็นชอบต่ อ
รายงาน EIA

ประวัติการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติฯ (ระยะดําเนินการ)

อ้ างอิงหนังสือ
แจ้ งเห็นชอบ
จาก สผ.

ปี ที่
ดําเนินการ
จ่ ายก๊ าซฯ

ปี 2552 – ปี 2562

ปี 2563*

ปี 2552 – ปี 2562

ปี 2563

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-ธันวาคม

6. โครงการท่ อ ส่ ง ก๊ าซบ่ อ วิ น
จั ง หวั ด ชลบุ รี ของบ ริ ษั ท
บ่ อ วิ น เพ า เว อ ร์ จํ า กั ด
(ปั จ จุ บั น เป ลี่ ย น ชื่ อ เป็ น
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด)

การประชุม
ครัง้ ที่ 8/2542
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 42

ที่ วว 0804/3214
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 42

ต.ค. 44







-

7. โครงการระบบท่ อขนส่ งก๊ าซ
ธรรมชาติ และสถานี ควบคุ ม
ความดั น ก๊ าซ ของบริ ษั ท
ตะวัน เนชั่ น แนล พาวเวอร์
จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น
บ ริ ษั ท โก ล ว์ เอส พี พี 11
จํากัด (โรงงาน 1))

การประชุม
ที่ วว 0804/652
ครัง้ ที่ 10/2541
ลงวันที่ 13 ม.ค. 42
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 41

ปี 2542







-

หมายเหตุ : โครงการที่ 1 ถึง โครงการที่ 7 ได้ มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิฯ ตังแต่
้ ปี 2552 และได้ มีการจัดทํารายงานอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ : * หมายถึง รายงานฉบับนี ้ (มกราคม-มิถนุ ายน 2563)
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อ เขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1.1-1 (ต่ อ)
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ

มติคณะกรรมการ
ผู้ชาํ นาญการฯ
เห็นชอบต่ อ
รายงาน EIA

อ้ างอิงหนังสือ
แจ้ งเห็นชอบ
จาก สผ.

ประวัติการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติฯ (ระยะดําเนินการ)

ปี ที่
ดําเนินการ
จ่ ายก๊ าซฯ

ปี 2552 – ปี 2562

ปี 2563*

ปี 2552 – ปี 2562

ปี 2563

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-ธันวาคม

8. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ไปยังกลุ่มลูกค้ าบริ เวณแนว
ท่อ ฯ บริ ษั ท ควอลิ ตี ้ คอฟฟี่
โปรดักท์ส จํากัด ถนนสุวินท
วงศ์

การประชุม
ที่ ทส 1009.7/3928
ครัง้ ที่ 8/2554
ลงวันที่ 29 เม.ย. 54
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 54

ก.ค. 54







-

9. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
อัลฟา-สุวินทวงศ์

การประชุม
ที่ ทส 1009.7/5403
ครัง้ ที่ 14/2554
ลงวันที่ 13 มิ.ย. 54
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 54

มี.ค. 56







-

10. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไป
ยั งบริ ษั ท สหวิ ริ ยาเพลทมิ ล
จํากัด (มหาชน)

การประชุม
ที่ ทส 1009.7/1468
ครัง้ ที่ 28/2553
ลงวันที่ 9 ก.พ. 54
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 53

ก.พ. 56







-

11. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ไปยังโรงไฟฟ้าและไอนํ า้ เพื่ อ
อุ ต สาห กรรม ของบ ริ ษั ท
อมตะ เพาเวอร์ จํากัด

การประชุม
ที่ ทส 1009.7/422
ครัง้ ที่ 8/2552
ลงวันที่ 15 ม.ค.53
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 52

มี.ค. 56







-
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อ เขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1.1-1 (ต่ อ)
มติคณะกรรมการ
ผู้ชาํ นาญการฯ
เห็นชอบต่ อ
รายงาน EIA

ประวัติการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติฯ (ระยะดําเนินการ)

ปี ที่
ดําเนินการ
จ่ ายก๊ าซฯ

ปี 2552 – ปี 2562

ปี 2563*

ปี 2552 – ปี 2562

ปี 2563

12. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไป
การประชุม
ที่ ทส 1009.7/9342
ยังโรงไฟฟ้า ไทยเนชัน่ แนล พาว ครัง้ ที่ 31/2551
ลงวันที่ 8 ธ.ค.51
เวอร์ 2 ของบริ ษั ท ไทยเนชั่ น เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 51
แนล พาวเวอร์ จํากัด (ปั จจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอส
พีพี 11 จํากัด (โรงงาน 2))

ธ.ค. 55







-

13. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ไปยังบริ ษั ท จีเอ็มพี แพ็ คเกจ
จิ ง้ จํ ากั ด และบริ ษั ท เอเชี ย
แปซิฟิกกลาส จํากัด (ปั จจุบัน
เปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษั ท นํ าชัย
พัฒนา แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และ
บริ ษั ท เอเชี ยแปซิ ฟิ กกลาส
จํากัด)

การประชุม
ที่ ทส 1009.7/4458
ครัง้ ที่ 8/2556
ลงวันที่ 18 เม.ย.56
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 56

ธ.ค. 56







-

14. โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่ง
ก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก
KP47 ถึง KP53

การประชุม
ครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 58







-

โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ

อ้ างอิงหนังสือ
แจ้ งเห็นชอบ
จาก สผ.

ที่ ทส 1009.7/4989 24 พ.ค. 61
ลงวันที่ 28 เม.ย. 58

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-ธันวาคม

หมายเหตุ : โครงการที่ 8 ถึง โครงการที่ 14 ได้ มกี ารจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิฯ ตังแต่
้ ปี 2555 และได้ มีการจัดทํารายงานอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ : * หมายถึง รายงานฉบับนี ้ (มกราคม-มิถนุ ายน 2563)
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โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อ เขต 1 ปี พ.ศ. 2563

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการท่ อส่ งก๊ าซฯ ในพืน้ ที่ ปท.1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

1. โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท เวล

N/A

N/A

2.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชื่อบริ ษัท

N/A

เปลีย่ นชื่อบริ ษัทจาก บริ ษัท บ่อวินเพาเวอร์ จํากัด
เป็ น บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด
เปลีย่ นชื่อบริ ษัทจาก บริ ษัท ตะวัน เนชัน่ แนลพาว
เวอร์ จํากัด เป็ น บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
(โรงงาน 1)
บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 1) โอน
กรรมสิทธิ์ทอ่ ส่งก๊ าซฯ ให้ ปตท. เมื่อวันที่ 1 ก.พ.
58
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

3.
4.

5.

6.
7.

โกร กลาส อินดัสตรี ย์ จํากัด
โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท
ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด
โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท
พ้ อตเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
โครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 12 นิ ้ว ของบริษัท แหลมฉบัง
เพาเวอร์ จํากัด
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุม
ก๊ า ซ ที่ WN-2 อํ า เภ อ บ า ง ป ะ ก ง จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา ถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ของ
บริ ษัท บ่อวินเพาเวอร์ จํากัด
โครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติและสถานี
ควบคุมความดันก๊ าซของ บริษัท ตะวัน เนชัน่
แนลพาวเวอร์ จํากัด (ปัจจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น
บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 1))

8. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังกลุม่ ลูกค้ า

บริ เวณแนวท่อฯ บริ ษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่
โปรดักท์ส จํากัด ถนน สุวินทวงศ์
9. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติอลั ฟา-สุวินทวงศ์
10. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยัง บริ ษัท
สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
11. โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าและ
ไอนํ ้าเพื่ออุตสาหกรรม ของบริ ษัท อมตะ
เพาเวอร์ จํากัด

ชื่อบริ ษัท

เจ้ าของโครงการ

1-10

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อ เขต 1 ปี พ.ศ. 2563

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการท่ อส่ งก๊ าซฯ ในพืน้ ที่ ปท.1 (ต่ อ)
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

12.โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทย

ชื่อบริ ษัท

เปลีย่ นชื่อบริ ษัทจาก ไทยเนชัน่ แนล พาวเวอร์
จํากัด เป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
(โรงงาน 2) แจ้ งเปลีย่ นชื่อบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธ.ค.
54
บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 2) โอน
กรรมสิทธิ์ทอ่ ส่งก๊ าซฯ ให้ ปตท. เมื่อวันที่ 1 ก.พ.
58
เปลีย่ นชื่อบริ ษัทจากบริ ษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิ ้ง
จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด เป็ น
บริ ษัท นําชัยพัฒนา แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท
เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด
N/A

เนชัน่ แนล พาวเวอร์ 2 ของบริ ษัท ไทยเนชัน่ แนล
พาวเวอร์ จํากัด (ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ นบริ ษัท
โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 2))

13.โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท จีเอ็มพี

เจ้ าของโครงการ

ชื่อบริ ษัท

แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิก
กลาส จํากัด

14.โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ

N/A

เส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 สรุ ปมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบตั กิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อเชื่อมระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
มาตรการทัว่ ไป

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
1) ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ในรู ป แผนปฏิ บัติก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามที่ เ สนอในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1 จาก KP47
ถึง KP53 อย่างเคร่ ง ครั ด และใช้ เป็ นแนวทางในการกํ า กับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของ
หน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
2) บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะต้ องได้ รับอนุญาตให้ ใช้ พืน้ ที่ในการวางท่อจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องก่อนเริ่ มดําเนินการก่อสร้ างโครงการ
3) นํารายละเอียดในแผนปฏิบตั ิการด้ านสิ่งแวดล้ อมไปกํ าหนดในเงื่อนไขสัญญารั บดําเนิ น การ
ออกแบบ สัญญาก่อสร้ าง สัญญาดําเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในทางปฏิบตั ิ และนําไปติดประกาศและเผยแพร่ ให้ กับชุมชนบริ เวณพืน้ ที่โดยรอบ
โครงการรับทราบ
4) ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการด้ านสังคม มวลชนสัมพันธ์ และการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ตังแต่
้ ระยะ
ก่อ นก่อ สร้ างโครงการ และดําเนินงานอย่างต่อ เนื่ อ งในระยะก่อ สร้ าง และระยะดําเนินการ
เพื่อให้ ชมุ ชนเกิดความเข้ าใจและเข้ ามามีส่วนร่ วมในทุกขันตอนของการพั
้
ฒนาโครงการ

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
มาตรการทัว่ ไป

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
5) จัดทําข้ อ มูล รายละเอียดโครงการ พร้ อมแผนที่แ สดงตําแหน่งแนวท่อที่ดําเนินการจริ งอย่าง
ละเอี ยดและชัดเจน และส่ง ให้ หน่วยงานเจ้ าของพื น้ ที่ ที่แ นวท่อ พาดผ่ า น เพื่ อ ให้ หน่ว ยงาน
ดังกล่าวใช้ ประกอบการวางแผนพัฒนาพืน้ ที่ในอนาคต เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เกิดอุบตั ภิ ยั ตามแนวท่อส่งก๊ าซฯ และนําเสนอให้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม โดยผนวกในรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั ิการด้ านสิ่งแวดล้ อม
6) จัดทําคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉิ นของโครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1 จาก
KP47 ถึง KP53 และประชาสัมพันธ์คมู่ ือดังกล่าว เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับการดําเนินการ และการ
ปฏิบัติตนเมื่ อ เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นต่อ ชุม ชน หน่วยงานป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื น้ ที่
หน่วยงานด้ านการจราจร และหน่วยงานต่างๆ ในพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง
7) ตรวจสอบความพร้ อมของการดําเนินงานตามแผนฉุกเฉินอย่างสมํ่ าเสมอ และฝึ กซ้ อมแผน
ฉุกเฉินกับชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื ้นที่ หน่วยงาน
ด้ านการจราจร และหน่วยงานต่างๆ ในพื น้ ที่อ ย่างต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมทัง้ ด้ า น
แผนงาน การบังคับบัญชา การประสานงาน และความพร้ อมของอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
8) หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินการโครงการ ให้ บริ ษัท ปตท จํากัด (มหาชน)
ดําเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่ งด่วน ให้ แก่ผ้ ูได้ รับผลกระทบ เพื่อเป็ นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิ นใน
เบื ้องต้ น ซึง่ ขันตอนการจ่
้
ายค่าชดเชยในกรณีปกติ เมื่อสรุ ปสาเหตุและมูลค่าความเสียหายทัง้
หมดแล้ ว บริ ษัทประกันภัยจะจ่ายให้ ผ้ เู สียหายโดยตรงตามขันตอนการชดเชยความเสี
้
ยหายของ
บริ ษัทประกันภัย

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
มาตรการทัว่ ไป (ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

9) บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ต้ องจัดทําและเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ พื ้นที่โครงการ
ด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม ให้ สํ านักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ ม (สผ.)
จังหวัดชลบุรี กรมธุรกิจพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พิจารณา
ทุกๆ 6 เดือน ทังในระยะก่
้
อสร้ าง และระยะดําเนินการ ตามแนวทางการนําเสนอผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ของสํ านักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อม
10) หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม แสดงให้ เห็นแนวโน้ มปั ญหาสิ่งแวดล้ อม พื ้นที่โครงการ
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ต้ องดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขปั ญหานัน้ โดยเร็ ว และหากเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ต้ อง
แจ้ งให้ จงั หวัดชลบุรี กรมธุรกิจพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ทราบโดยเร็ ว เพื่อจะได้
ประสานให้ ความร่ วมมือในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว
11) หากบริ ษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) (ปตท.) มี ความประสงค์จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ย ด พื ้นทีโ่ ครงการ
โครงการ หรื อ มาตรการป้อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ มาตรการติด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว ให้ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
แจ้ งให้ หน่วยงานที่มีอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาอนุมตั ิหรื ออนุญาตดําเนินการ ดังนี ้
(1) หากหน่ ว ยงานผู้อ นุมัติ ห รื อ อนุญ าตเห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว เกิ ด ผลดี ต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ า หรื อ เที ย บเท่ า มาตรการที่ กํ า หนดไว้ ใ นรายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบไว้ แล้ ว ให้ หน่วยงานผู้อนุมตั ิรับจดแจ้ งให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในกฎหมายนันๆ
้ ต่อไป พร้ อมกับให้ จดั ทํา

ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

(2) หากหน่วยงานผู้อ นุมัติหรื อ อนุญ าตเห็นว่าการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ
สาระสําคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบไว้ แล้ ว
ให้ หน่วยงานผู้อนุมตั ิ หรื ออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ เสนอให้ คณะกรรมการ
ผู้ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (คชก.) ชุด ที่
เกี่ยวข้ องให้ ความเห็นประกอบก่อ นดําเนินการเปลี่ ยนแปลง และเมื่อโครงการได้ รั บ
อนุมตั ิหรื ออนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลง ให้ หน่วยงานผู้อนุมตั ิหรื ออนุญาต แจ้ งผลการ
เปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว ให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อทราบ
12) หากยังมีประเด็นปั ญหาข้ อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดําเนินโครงการ ปตท. ต้ อง พื ้นที่โครงการ
ดําเนินการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้ งของชุมชนในพื ้นที่ทนั ที
1. ด้ านสังคมและการมี 1) จัดให้ มีระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและดําเนินการตามกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรี ยน
พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ และ
ส่วนร่ วมของ
หน่วยงาน/ชุมชนใกล้ เคียง
ประชาชน
2) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กบั หน่วยงานต่างๆ
พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ และ
หน่วยงาน/ชุมชนใกล้ เคียง
3) จัดให้ มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ต่อชีวิตและทรั พย์ สิน พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ และ
จากการดําเนินโครงการ
หน่วยงาน/ชุมชนใกล้ เคียง
4) สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อชุมชน โดยเข้ าร่ วมดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่ วม และสนับสนุน พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ และ
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรื อหน่วยงานในพื ้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่ วม หน่วยงาน/ชุมชนใกล้ เคียง
กิจกรรมตามเทศกาล

ระยะเวลาดําเนินการ

มาตรการทัว่ ไป (ต่อ)

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

2. ด้ านสาธารณสุข
1) การฝึ กอบรมด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขภาพ อาชีวอนามัย
จัดให้ มีการอบรม/ให้ ความรู้ ทางด้ านอาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมแก่ พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องกับการใช้ ก๊าซฯ โดยหัวข้ อที่ทําการฝึ กอบรม เช่น กฎระเบียบ
และความปลอดภัย
ความปลอดภัยและวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยในเขตระบบท่อส่งก๊ าซฯ การใช้ อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการปฏิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน และการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น เป็ นต้ น
2) การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบตั เิ หตุก๊าซรั่ว และการลุกไหม้ จากก๊ าซรั่ว
(2.1) ตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบท่อ ส่ ง ก๊ า ซฯ อย่ า งสมํ่ า เสมอ โดยมี ก ารเฝ้า ระวัง และ พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ
บํารุ งรักษา ดังนี ้
- การสํารวจพื ้นที่วางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็ น
ประจําปี ละ 4 ครัง้
- การสํารวจป้ายเตือน เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASME B 31.8 เป็ นประจําปี ละ 4 ครัง้
พร้ อมกับการสํารวจพื ้นที่
- การสํารวจและสังเกตการณ์ทรุ ดตัวของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติและการ กัดเซาะของดินที่ปิด
ทับท่อส่งก๊ าซธรรมชาติบริ เวณที่ดินอ่อน ทางนํ ้าไหลหรื อทางลาดชัน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน เป็ นประจําปี ละ 1 ครัง้
- การสํารวจการรั่วของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็ น
ประจําปี ละ 1 ครัง้
- การตรวจสอบการชํารุ ดของ Coating ของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ เป็ นประจํา ทุก ๆ 5 ปี หรื อ
เมื่อมีการเปลี่ยน แปลงของสิ่งแวดล้ อม หรื อค่า Pipe to Soil Potential ตํ่ากว่าเกณฑ์ให้
ตรวจสอบเป็ นการเฉพาะ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
2. ด้ านสาธารณสุข
สุขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
- การตรวจสอบสภาพการผุกร่ อนภายในท่อส่งก๊ าซฯ ตรวจสอบการเบี่ยงเบนของท่อ การ
บุบ รอยขีดข่วน ความหนา รอยย่น และความเสียหายทางกลอื่ นๆ โดยใช้ วิธีการ Run
Instrument PIG เป็ นประจํา ทุก 5 ปี
- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ป้องกันการผุของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ (CIPs) ทุก
ระยะ 1 เมตร เพื่อตรวจดูว่าท่อส่งก๊ าซธรรมชาติบริ เวณใดมีค่าระดับแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า
มาตรฐาน NACE SP 0169 เป็ นประจําทุก 5 ปี
- การตรวจสอบการสึกกร่ อนของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติบริ เวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริ เวณ
ข้ องอ หรื อบริ เวณที่ก๊าซมีความเร็ วสูง และกรณีที่พบการผุกร่ อนของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็ นประจําปี ละ 1 ครัง้
- การตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า โดย Rectifier ให้ กับระบบ Cathodic Protection โดย
วิธีการวัดพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ได้ แก่ กระแส ความต่างศักย์ กําลัง เป็ นต้ น เป็ น
ประจําปี ละ 12 ครัง้
(2.2) ควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม และขันตอน
้
คูม่ ือการปฏิบตั ิ กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านในเขตระบบท่อส่งก๊ าซฯ
(2.3) ดูแลรั กษาป้ายแสดงตําแหน่งแนวท่อก๊ าซ ให้ เห็นข้ อความ และหมายเลขโทรศัพท์แ จ้ ง เหตุ
อย่างชัดเจน
(2.4) ประสานงานไปยัง หน่ ว ยงานเจ้ าของพื น้ ที่ ว างท่ อ และหน่ วยงานรั บผิ ดชอบดูแ ลระบบ
สาธารณูปโภคบริ เวณใกล้ เคียงแนววางท่อของโครงการให้ แจ้ งกิจกรรมใดๆ ที่จะดําเนินการใน
เขตระบบท่อส่งก๊ าซฯ แก่ ปตท. เป็ นการล่วงหน้ า
(2.5) จัดให้ มีระบบการขออนุญาตทํางาน (Work Permit) เพื่อทํางานภายในพื น้ ที่เขตระบบท่อส่ง
ก๊ าซฯ ก่อนดําเนินการกิจกรรมใดๆบริ เวณท่อส่งก๊ าซฯ

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

2. ด้ านสาธารณสุข
(2.6) จัดให้ มีระบบการตรวจจับ (Detection) เพื่อป้องกันก๊ าซรั่ วไหล และสามารถรายงานด้ วยระบบ
สุขภาพ อาชีวอนามัย
เชื่อมโยงอัตโนมัติ (On-Line Report) ควบคุมด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
และความปลอดภัย 3) การเตรี ยมความพร้ อมและการปฏิบตั ิกรณีก๊าซรั่ว
(ต่อ)
(3.1) จัดให้ มีแผนระงับเหตุฉุกเฉิ นในการปฏิบัติงานฉุกเฉิ นเพื่ อควบคุมสถานการณ์ ในทันที ที่ เกิ ด
อุบตั เิ หตุจากการรั่วของก๊ าซ
(3.2) ฝึ กซ้ อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ตามนโยบายสายงานระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ซึง่ ส่วนปฏิบตั ิการ
ระบบท่อเขต 1 (ปท.1) เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึน้ กับระบบท่อ
ส่งก๊ าซธรรมชาติ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(3.3) จัดทําเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณี เกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ได้ แก่
สถานีตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล เป็ นต้ น
(3.4) จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ประจําที่ผ่านการฝึ กอบรมเป็ นอย่างดีเพื่อควบคุมดูแลในกรณี เกิดการรั่ วไหล
ของก๊ าซ
(3.5) จัดให้ มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวติ และทรัพย์สินที่ได้ รับความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
4) การป้องกันและแก้ ไขการเกิดอุบตั ิเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อวินาศกรรม
(4.1) ตรวจสอบและบํารุ งรั กษาอุปกรณ์ป้องกันการรั่ วไหลของก๊ าซ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้ พร้ อมใช้ งานอย่างสมํ่าเสมอ
(4.2) ดูแลรั กษาป้ายเตือนแสดงตําแหน่งท่อส่งก๊ าซ พร้ อมตรวจสอบความสมบูรณ์ ของป้ายเตือน
หรื อสัญลักษณ์ให้ สามารถมองเห็นข้ อความและหมายเลขโทรศัพท์แจ้ งเหตุฉกุ เฉิน

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

2. ด้ านสาธารณสุข
(4.3) ประชาสัมพันธ์ขอความร่ วมมือกับหน่วยงาน และชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียง ช่วยสอดส่องดูแลมิให้
สุขภาพ อาชีวอนามัย
ผู้ใดมาทํากิจกรรม ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายกับแนวท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของโครงการ
และความปลอดภัย
รวมทัง้ หากหน่ ว ยงานใดจะดํ า เนิ น การก่ อ สร้ าง ปรั บ ปรุ ง หรื อ กระทํ า การเกี่ ย วกับ ระบบ
(ต่อ)
สาธารณูปโภคในพื ้นที่ เช่น การซ่อมบํารุ งถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็ นต้ น ในเขตระบบ
ท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ต้ องแจ้ งให้ ปตท. รับทราบ รวมทังจั
้ ดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ประสานงานตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
(4.4) ควบคุมให้ มีการตรวจสอบสภาพพื ้นที่ตามแนวท่อส่งก๊ าซอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําตาม
มาตรฐาน ASME B31.8
5) การดําเนินงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับพนักงานปฏิบตั งิ าน
(5.1) ควบคุมให้ มีการใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละประเภทของงาน
(5.2) ขณะที่ดําเนินการซ่อมแซมท่อก๊ าซที่รั่ว ต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
- จัดให้ มีระบบขออนุญาตเข้ าทํางานบริ เวณที่ทําการเชื่อมต่อท่อ และการตรวจสอบรอยเชื่อม
ด้ วยการเอ็กซเรย์
- ควบคุมดูแลให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย และ
รองเท้ านิรภัย เป็ นต้ น
- กันเขตพื
้
้นที่ท่ีทําการเชื่อมท่อ พร้ อมทังติ
้ ดตังเครื
้ ่ องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ ามที่อาจเกิด
อันตราย
- กันบริ
้ เวณพื ้นที่ที่ทําการตรวจสอบรอยเชื่อม พร้ อมทังห้
้ ามมิให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ ามา
ในพื ้นที่ดงั กล่าวโดยเด็ดขาด

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
2. ด้ านสาธารณสุข
สุขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

- พืน้ ที่ปฏิบตั ิงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้ วยการเอ็กซเรย์ ต้ องจัดให้ มีป้ายรั งสีแสดงไว้ โดยมี พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ
ข้ อความและสัญลักษณ์ในป้าย ดังนี ้

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

- ผู้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบรอยเชื่อมด้ วยการเอ็กซเรย์ ต้ องตรวจสอบและติด Film badge หรื อ พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ
แผ่นวัด OSL หรื อ TLD card ก่อนดําเนินการเข้ าปฏิบตั งิ าน
(5.3) ในกรณีที่มีการปฏิบตั งิ านซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊ าซฯ ในบริ เวณพื ้นที่ที่เป็ นดินอ่อน ปตท. ต้ อง พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ
ทํ า การควบคุม การปฏิ บัติ ง านขุ ด เปิ ด พื น้ ที่ โดยจัด ให้ มี ม าตรการป้ อ งกัน ดิ น พัง ทลายที่
เหมาะสม เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตั ิงาน เช่น การติดตัง้ Sheet Pile บริ เวณรอบ
พื ้นที่ขดุ เปิ ดหรื อพิจารณาปรับความลาดชันของผนังบ่อให้ เหมาะสม
(5.4) ตรวจสุขภาพพนักงานปฏิบตั งิ านเป็ นประจําปี ละ 1 ครัง้
พื ้นทีร่ ะบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 1.4-2-12 สรุ ปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบตั กิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อเชื่อมระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53
องค์ ประกอบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

1. ด้ านสังคมและการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ เช่น ความ
เข้ าใจในโครงการ ความมัน่ ใจต่อระบบความปลอดภัย ผลกระทบ
ที่ได้ รับและการแก้ ไขปัญหาจากโครงการ เป็ นต้ น

2. ด้ านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

- บันทึกการเกิดอุบตั เิ หตุ การรั่วไหลของก๊ าซ และเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ ้น
พร้ อมทังตรวจสอบหาสาเหตุ
้
ความเสียหาย และวิธีการแก้ ไข
- บันทึกสถิตกิ ารเจ็บป่ วย และการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบตั ขิ อง
พนักงาน
- ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปตท. (ส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1)

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน
ประชาชน สถานประกอบการ/ร้ านค้ า
ในระยะรัศมี 500 เมตร จากกึง่ กลาง
แนววางท่อฯ
พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

1 ครัง้ ในปี แรกที่เปิ ดดําเนินการ และ
ทุก 5 ปี ตลอดระยะเวลาดําเนิน
โครงการ

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

เดือนละ 1 ครัง้

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ โครงการ

ปี ละ 1 ครัง้

เดือนละ 1 ครัง้
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