
 

Between July–December 2018 



Conclusion of Auditing on implementation of environmental 
mitigation measure 
 
Auditing on implementation of environmental mitigation measure during 
operation phase of January-June 2018 of IRPC Refinery, IRPC Public 

Company Limited had been carried out by the experts and environmental 
scientists from the environmental consultant company of the project, 
United Analyst and Engineering Consultant, Ltd. ( UAE) , together with 

officers of IRPC Public Company Limited to conduct environmental 
auditing according to the environmental mitigation measure plan in which 
specified in project plan in order to comply with measurement of approved 
EIA report. The result of environmental mitigation measure implementation 

audit was IRPC completely comply all of measure within 12 topics as; 
general measure, air quality, water quality, noise level, communications, 
drainage and flood protection, waste management, social- economy, 

aesthetics, occupational health and safety, serious harm study and other 
topic 
 
Conclusion of environmental monitoring measure 
 
Environmental monitoring measure during operation phase of IRPC 
Refinery, IRPC Public Company Limited were conducted between 
January- June, 2018 including ambient air quality monitoring, stack 

emission monitoring, ambient noise level monitoring, water quality 
monitoring, occupational health and safety and waste management. All of 

monitoring results are comply with the standard. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนั (Refinery Plant : REFY) ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท 
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน) : TPI) ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บรษิทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน) (เดมิชือ่เขตประกอบการอุตสาหกรรม บรษิทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน)) ต าบลเชงิเนิน 
อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง มจีุดประสงคห์ลกัเพื่อตอบสนองความตอ้งการผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมของประเทศต่างๆ 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ มกี าลงัการผลิต 165,000 บาร์เรล/วนั ซึ่งที่ผ่านมาโรงงานไดจ้ดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาและได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาด้านโครงการ
อุตสาหกรรม ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/13083 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดโครงการในครัง้นี้ จะเป็นการทบทวนรายละเอียดโครงการให้มคีวามเป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกบัแผนการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ เนื่องจากการด าเนินการในช่วงที่ผ่านมาทางโครงการยงัมกีารก่อสรา้งหน่วยการผลิตไม่ครบ
ตามที่ไดเ้สนอไวใ้นรายงาน EIA ฉบบั BOI ปี พ.ศ. 2544 และหนึ่งในนัน้ ไดแ้ก่ หน่วย VDU ไม่มแีผนที่จะพฒันาใน
อนาคต รวมทัง้จะมีการโอนย้ายหน่วยเสริมการผลิตที่มีอยู่เดิม ได้แก่ หน่วย SWS2 ARU1 และ SRU1 ที่มีการ
เดนิเครือ่งเมือ่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อรองรบัโรงแยกคอนเดนเสท มาอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของโรงกลัน่น ้ามนัทัง้หมด 
และการขอปรบัลดค่าอัตราการระบายมลสารของโครงการเพื่อใช้ส าหรบัโครงการพัฒนาอื่นๆ ในเขตประกอบการฯ 
นอกจากนี้ จะมกีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการดา้นสิง่แวดล้อมให้มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัการจดัการช่วงเวลา 
และสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป เนื่องจากปัจจุบนัการด าเนินการบางสว่นไดไ้ปอยู่ภายใต้การดูแลของเขตประกอบการฯ 
แลว้ ทางโครงการจึงไดท้ าการเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มโครงการโรงกลัน่น ้ามนั (คร ัง้ที ่1) เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เพื่อพิจารณาและไดค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณาด้านโครงการอุตสาหกรรม ตามหนังสือ
เลขที ่ทส 1009.9/14418 ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 (ดงัภาคผนวก ก-1) 

 

โครงการไดเ้ริม่ด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2543 และเพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่อาจจะ
เกดิขึน้จากการด าเนินการโครงการโรงกลัน่น ้ามนั (Refinery Plant : REFY) จงึมอบหมายใหบ้รษิทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ 
แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมระยะด าเนินการที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูช้ านาญการ (ภาคผนวก ก-1) ระหวา่งเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2561 พรอ้มทัง้จดัท ารายงานเพื่อ
น าเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.2 รายละเอียดโครงการ 

1.2.1 ท่ีตัง้โครงการ 

โครงการโรงกลัน่น ้ ามนั (Refinery Plant : REFY) ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออารพ์ซี ีบรเิวณหลกักโิลเมตรที่ 225 ถนนสุขุมวทิ หมู่ 5 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง โดยมพีื้นทีโ่ครงการทัง้หมด 150 ไร ่แสดงดงัรปูที ่1-1 ประกอบดว้ยพื้นที่ 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ พื้นที่ส่วน
การผลติ สว่นลานถงั และสว่นเสรมิการผลติ โดยแต่ละสว่นของพื้นทีโ่ครงการมอีาณาเขตตดิต่อกบัพื้นทีโ่ดยรอบ ดงันี้ 
 
 พื้นทีส่ว่นการผลติ 

ทศิเหนือ        ตดิกบั พื้นทีว่า่งเปล่าของบรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
ทศิใต ้ ตดิกบั พื้นทีโ่รงแยกคอนเดนเสท ของบรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
ทศิตะวนัออก  ตดิกบั พื้นทีค่ลงัเกบ็เมด็พลาสตกิของกลุ่มโรงงานไออารพ์ซีี 
ทศิตะวนัตก    ตดิกบั ถนนในเขตประกอบการฯ ซึง่ถดัไปเป็นคลองชลประทาน (คลองระบายน ้าสาย 2) 

 
พื้นทีส่ว่นลานถงั (บรเิวณ Tank Farm 2) 
ทศิเหนือ  ตดิกบั สถานทีจ่่ายน ้ามนั (RYD) 
ทศิใต ้ ตดิกบั คลองกน้ปึก 
ทศิตะวนัออก  ตดิกบั พื้นทีว่า่ง ถดัไปเป็นคลองชลประทาน (คลองระบายน ้าสาย 2) 
ทศิตะวนัตก    ตดิกบั แนวกนัชนของเขตประกอบการฯ 

 
พื้นทีส่ว่นเสรมิการผลติ 
ทศิเหนือ        ตดิกบั บรษิทั IRPCPOLYOL 
ทศิใต ้ ตดิกบั ระบบบ าบดัน ้าเสยีส่วนกลางแห่งที ่4 (WWTP4) 
ทศิตะวนัออก  ตดิกบั โรงงานผลติเอททลินี ของบรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
ทศิตะวนัตก    ตดิกบั ถนนในเขตประกอบการฯ ซึง่ถดัไปเป็นคลองชลประทาน (คลองระบายน ้าสาย 2) 
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รปูท่ี 1-1 ท่ีตัง้โครงการ 
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1.2.2 วตัถดิุบ 

วตัถุดบิส าคญัทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ คอื น ้ามนัดบิ (Crude Oil) ชนิด Arabian Mixed (AM) โดยมอีตัราการใช้
ของน ้ามนัดบิเท่ากบั 165,000 บารเ์รล/วนั (22,975 ตนั/วนั) หรอื 7.5 ลา้นตนั/ปี และดเีซลจากโรงงานแยกคอนเดนเสท 
1,974 ตนั/วนั โดยการขนสง่วตัถุดบิจะขนสง่ผา่นทางเรอื IRPC เพื่อเขา้สูก่ระบวนการผลติโดยน ามาเกบ็ไวใ้นส่วนถงักกั
เกบ็น ้ามนัดบิ (Crude Tank) ภายในสว่นลานถงัที ่2 (Tank Farm 2) นอกจากวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ยงัมกีารใช้
สารเคมอีื่นๆ ไดแ้ก ่สารเรง่ปฏกิริยิา (Catalyst) สารลดแรงตึงผวิ (D-emulsifier) สารป้องกนัการกดักร่อน (Corrosive) 
และสารยบัยัง้ (Inhibitor) เป็นตน้ 

1.2.3 ผลิตภณัฑ ์

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการผลิตของโครงการมปีรมิาณรวมประมาณ 223,975 บาร์เรล/วนั (24,894 ตนั/วนั) หรอื 
8.2 ลา้นตนั/ปี โดยไดม้าจากกระบวนการผลติสามารถแบง่ผลติภณัฑท์ีไ่ดอ้อกเป็น 2 หน่วย คอื หน่วยกระบวนการกลัน่
แบบบรรยากาศ (Atmospheric Distillation Unit : ADU2) ซึง่ใชว้ธิแียกความแตกต่างของจุดเดอืดที่ความดนับรรยากาศ 
ท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ (Intermediate) ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม (LPG) แนฟทาเบา (Light Naphtha) แนฟทาหนัก (Heavy 
Naphtha) น ้ามนัก๊าด (Kerosene) น ้ามนัดเีซลเบา (Light Gas Oil) น ้ามนัดเีซลหนัก (Heavy Gas Oil) และน ้ามนัเตา 
(Atmospheric Residue: AR หรอื Atmospheric Tower Bottom: ATB) หน่วยกระบวนการ Diesel Hydrotreating Unit 
(DHT) ซึง่ผลติภณัฑท์ีไ่ดใ้นกระบวนการผลตินี้ ไดแ้ก ่แนฟทา (Naphtha) และดเีซล (Diesel) 

โครงการด าเนินการผลติวนัละ 24 ช ัว่โมง และมจี านวนวนัด าเนินการประมาณ 330 วนั/ปี โดยผลิตภณัฑ์ที่ได้
โดยสว่นใหญ่จะถูกขนถ่ายผา่นระบบท่อไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม IRPC และผลิตภณัฑ์บางส่วนจะ
จ าหน่ายภายในประเทศ โดยน าไปเกบ็กกัไวใ้นถงัเกบ็กอ่นสง่จ าหน่าย 

1.2.4 การขนส่งและการเกบ็กกัผลิตภณัฑ ์

การขนสง่ผลติภณัฑต์่างๆ ทีไ่ดจ้ากกระบวนการผลติของโครงการจะถูกส่งผ่านระบบท่อมากกัเกบ็ไวท้ี่ถงัเกบ็
ผลติภณัฑ์ บรเิวณ Tank Farm 2 ของเขตประกอบการฯ โดยส่วนใหญ่จะถูกขนถ่ายผ่านระบบท่อไปยงัโรงงานต่างๆ 
ภายในกลุ่มไออารพ์ซี ีและจะมบีางสว่นทีส่ง่จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ภายในประเทศทัง้ทางบกและทางเรอื โดยมแีนวท่อต่อ
จากถงัเกบ็ผลิตภณัฑ์แต่ละถงัไปยงัหวัจ่ายผลิตภณัฑ์ (Loading Arm) ณ สถานีขนถ่ายทางบก จากนัน้ให้รถบรรทุก
ผลิตภณัฑ์ (Loading Truck) เขา้มารบัผลิตภณัฑ์โดยไม่ต้องเข้ามาในบรเิวณพื้นที่ส่วนผลิตหรอืลานถัง เพื่อความ
สะดวกและความปลอดภยัในการควบคมุ ซึ่งผลิตภณัฑ์ที่มกีารขนถ่ายทางบก ไดแ้ก่ ก๊าซหุงต้ม และดเีซล โดยมอีตัรา
การขนสง่ประมาณ 10-12 เทีย่ว/วนั และในการขนถ่ายทางเรอืจะขนถ่ายจากบรเิวณส่วนลานถงัไปยงัท่าเรอื ผ่านระบบ
ท่อที่ใช้ขนส่งผลิตภณัฑ์จากลานถังไปยังท่าเทียบเรือไออาร์พีซี โดยมีอัตราการขนส่งประมาณ 2-4 เที่ยว/เดือน 
ผลติภณัฑท์ีข่นถ่ายผา่นทางเรอื ไดแ้ก ่ก๊าซหุงตม้ น ้ามนัดเีซล และแนฟทา 
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1.2.5 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตโดยรวมเริ่มจากน าน ้ามนัดบิ (Crude Oil) มากลัน่แยกในหอกลัน่แบบบรรยากาศ (ADU2) 
ผลติภณัฑจ์ากยอดหอกลัน่ ไดแ้ก ่ก๊าซหุงตม้ (LPG) และแนฟทาเบา (LN) โดยก๊าซหุงต้มจะถูกส่งไปปรบัปรุงคุณภาพ
ยงัหน่วยเพิม่ความเขม้ขน้ของก๊าซ (GCU2) เพื่อแยกก๊าซเชือ้เพลงิออก จากนัน้จึงส่งต่อไปยงัหน่วยก าจดัก ามะถนัจาก
ก๊าซหุงตม้ (LSU2) เพื่อก าจดัก ามะถนั และสง่ต่อไปหน่วยเพิม่ความเขม้ขน้ของก๊าซ (GCU2) เพื่อแยกก๊าซโพรเพน และ 
บวิเทนออกจากกนั 

สว่นผลติภณัฑข์า้งหอกลัน่ส่วนบน ไดแ้ก่ แนฟทาหนัก (HN) และแนฟทาเบา (LN) ที่ไดจ้ากยอดหอกลัน่ จะถูก
ส่งไปเป็นวตัถุดิบของโรงงานผลิตเอททิลีน หรือส่งไปยังหน่วย NHTU ผลิตภณัฑ์ข้างหอกลัน่ส่วนบนอีกส่วนหนึ่ง  
คอื น ้ามนัก๊าด (Kerosene) จะสง่ต่อไปยงัหน่วยปรบัปรงุน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัก๊าดดว้ยไฮโดรเจนทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

ส าหรบัผลติภณัฑข์า้งหอกลัน่ส่วนกลาง ไดแ้ก่ น ้ามนัดเีซลเบา (Light Gas Oil : LGO) และน ้ามนัดเีซลหนัก 
(Heavy Gas Oil : HGO) จะถูกสง่ไปยงัหน่วยปรบัปรงุคณุภาพน ้ามนัดเีซล (Diesel Hydrotreating Unit : DHT) ซึ่งจาก
หน่วยนี้จะได ้แนฟทา (Naphtha) และน ้ามนัดเีซล (High Speed Diesel) เป็นผลิตภณัฑ์และส่งไปเก็บกกัในถงัเก็บ
ต่อไป 

ส่วนผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากก้นหอกลัน่ ได้แก่ Atmospheric Bottom Product (ATB) จะถูกส่งไปยงัหน่วยกลัน่
แบบสญุญากาศ (Vacuum Distillation Unit : VDU) VDU ของโรงงานผลติน ้ามนัหล่อลื่นพื้นฐาน  

 
ในกระบวนการผลติของโรงกลัน่น ้ามนัของโครงการ ประกอบดว้ยหน่วยผลติต่างๆ ดงันี้ 
1) หน่วยหอกลัน่แบบบรรยากาศ (Atmospheric Distillation Unit : ADU2) 

 เป็นหน่วยการกลัน่แยกน ้ ามนัดบิให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อน าไปปรบัปรุงคุณภาพใน
หน่วยผลติอื่นทีอ่ยู่ในล าดบัต่อไป 

2) หน่วยเพ่ิมความเข้มข้นของกา๊ซ (Gas Concentration Unit : GCU2) 
 ผลิตภณัฑ์ LPG ที่ผ่านกระบวนการจากหน่วยปรบัเสถียรแนฟทาใน ADU2 จะถูกส่งเขา้หอกลัน่แยก 
อเีทน (Deethanizer) ทีอุ่ณหภมู ิ40 องศาเซลเซียส ความดนั 25 kg/cm2g โดยผลิตภณัฑ์ที่จะกลัน่แยกไดท้างยอดหอ 
คอื ก๊าซเชือ้เพลงิ (Sour Fuel Gas) ทีอุ่ณหภมู ิ7 องศาเซลเซยีส ความดนั 23 kg/cm2g และไดผ้ลิตภณัฑ์ LPG ซึ่งเป็น
ของเหลวออกทางดา้นล่างของหอกลัน่ ผลติภณัฑ ์LPG ทีไ่ดจ้ะถูกป้อนเขา้สูห่น่วยก าจดัก ามะถนัจากก๊าซหุงต้ม (LSU2) 
ที่อุณหภูม ิ40 องศาเซลเซียส ความดนั 20 kg/cm2g เพื่อปรบัปรุงคุณภาพจากนัน้จะส่งเขา้สู่หน่วยแยก LPG (LPG 
Splitter) ซึ่งจะไดโ้พรเพน (C3 LPG) ออกทางดา้นบน (ยอด) ของหอกลัน่ที่อุณหภูม ิ41 องศาเซลเซียส ความดนั 21 
kg/cm2g และไดบ้วิเทน (C4 LPG) ออกทางดา้นล่างของหอกลัน่ทีอุ่ณหภมู ิ41 องศาเซลเซยีส ความดนั 10.5 kg/cm2g     

3) หน่วยก าจดัก ามะถนัจากกา๊ซหงุต้ม (LPG Sweetening Unit : LSU2) 
 เป็นหน่วยก าจดัก ามะถนัทัง้ทีอ่ยู่ในรปูของไฮโดรเจนซลัไฟต์ และเมอร์แคปแทนซลัเฟอร์ (Mercaptan Sulfur 
RSH) ซึง่ปนเป้ือนอยู่ในผลติภณัฑ ์LPG (Sour LPG) 

4) หน่วยก าจดัก ามะถนัออกจากน ้ามนัดีเซล (Diesel Hydrotreating Unit : DHT) 
 หน้าทีห่ลกัของหน่วยผลตินี้ คอื การปรบัปรุงคุณภาพน ้ามนัดเีซลที่ไดจ้ากขา้งหอกลัน่ของหน่วย ADU2 
โดยใชไ้ฮโดรเจนใหป้รมิาณของซลัเฟอรแ์ละไนโตรเจนทีเ่จอืปนอยู่มคีา่ตรงตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด 
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5) หน่วยแยกกา๊ซกรด (Sour Water Stripping Unit : SWS) 
 ตามปกติภายในเครื่องควบแน่นที่ติดตัง้อยู่บนยอดหอกลัน่ต่างๆ ในกระบวนการผลิต สามารถแบ่ง
ผลติภณัฑอ์อกเป็น 3 สว่น คอื 
 5.1)  สว่นทีอ่ยู่สถานะก๊าซซึง่จะเป็นผลติภณัฑส์ว่นที่ต้องการแยกออกทางยอดหอกลัน่ ผลิตภณัฑ์ส่วนนี้
จะถูกสง่ต่อไปด าเนินการในหน่วยผลติอื่นๆ ตามกระบวนการผลติ 
 5.2)  สว่นทีอ่ยู่ในสถานะของเหลวที่ถูกควบแน่น ผลิตภณัฑ์ในส่วนนี้จะถูกน ากลบัไปกลัน่ใหม่ (Reflux) ใน
หอกลัน่เพื่อใหไ้ดเ้ป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามบรสิทุธิส์งูขึน้ 
 5.3)  สว่นทีอ่ยู่ใตข้องเหลว ผลติภณัฑใ์นสว่นนี้จะเรยีกวา่ Sour Water ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ที่มกีารปนเป้ือน
ของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละแอมโมเนีย 
 น ้าปนเป้ือนก๊าซกรดดงักล่าวจะถูกรวบรวมและส่งไปก าจดัแยกสารปนเป้ือนออกที่หน่วยแยกก๊าซกรด 
โดยมรีายละเอยีดของข ัน้ตอนการก าจดั ดงัต่อไปนี้ 
 น ้าปนเป้ือนก๊าซกรดทัง้หมดที่ไดร้บัจากกระบวนการผลิตจากโครงการต่างๆ ของโครงการนี้จะมาจาก
หน่วย ADU2, DHT, ARU2, SRU2, ARU1 และ SRU1 จะถูกส่งมารวบรวมไวท้ี่ Sour Water Drum ก่อนป้อนเขา้สู่หอ
สกดัแยก (Sour Water Stripper) ทีอุ่ณหภมู ิ91 องศาเซลเซียส ความดนั 1.6 kg/cm2g โดยน ้าปนเป้ือนจะถูกป้อนเขา้
ทางยอดหอ ในขณะทีไ่อความดนัต ่าจะถูกป้อนเขา้ทางดา้นล่างเพื่อให้เกดิการไหลสวนทางกนั ซึ่งจะท าให้เกดิข ัน้ตอน
การสกดัแยกก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์และแอมโมเนียออกมาในรูปของก๊าซกรด (Sour Gas or Acid Gas) ออกทาง
ส่วนบนของหอก่อนส่งไปบ าบดัยังหน่วย Sulfur Recovery Unit (SRU) ต่อไป ส่วนน ้าที่ไหลสวนทางผ่านไอน ้าจะ
กลายเป็น Stripped Water ออกทางก้นหอ ก่อนน าส่วนหนึ่งกลับไปใช้ล้างเกลือใน Desalter ของ ADU2 และใช้ที ่
Desalter ของโรงแยกคอนเดนเสท แลว้สว่นทีเ่หลอืจะสง่เขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีต่อไป 

6) หน่วย Amine Regeneration Unit : ARU 
 หน้าทีห่ลกัของหน่วยผลตินี้ คอื การบ าบดัสารละลายเอมนีที่ผ่านการใชง้านในการดกัจบัไฮโดรเจนซลัไฟด ์

ในหน่วยผลติต่างๆ ของกระบวนการผลติจากโครงการ (หน่วย GCU2, LSU2 และ DHT) จนกลาย เป็นสารละลายเอมนี
ทีม่กีารปนเป้ือน (Rich Amine) ใหก้ลายเป็นสารละลายเอมนีบรสิุทธิ ์(Lean Amine) ซึ่งสามารถน ากลบัมาใชง้านไดอ้ีกคร ัง้   
โดย ARU1 และ ARU2 มีความสามารถในการรบั RichAmine มาบ าบดัไดห้น่วยละ 172 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง และ
ประสทิธิภาพในการบ าบดัไฮโดรเจนซัลไฟด์ เท่ากบัรอ้ยละ 99 เช่นเดยีวกนักบัการดกัจบัก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน 
SWS เอมนีทีม่กีารปนเป้ือนจะถูกท าใหอุ้ณหภมูสิงูขึน้ โดยการใชไ้อน ้าในการใหค้วามรอ้นจนกระทัง่ไฮโดรเจนซลัไฟด์ที่
ละลายอยู่ระเหยกลายเป็นก๊าซออกทางด้านบนของ Regenerator ก๊าซที่มกีารปนเป้ือนดงักล่าวจะถูกส่งไปบ าบดัที่
หน่วย Sulfur Recovery Unit ในขณะทีเ่อมนีทีผ่า่นการบ าบดั (Lean Amine) จะออกทางดา้นล่างของหอก่อนถูกส่งกลบั
ไปใชง้านในกระบวนการผลติต่อไป 

7) หน่วยน าก ามะถนักลบัคืน (Sulfur Recovery Unit : SRU) 
 หน้าทีห่ลกัของหน่วยผลตินี้ คอื การท าหน้าทีใ่นการดงึก ามะถนัออกจากก๊าซกรดทีไ่ดร้บัมาจาก SWS และ 
ARU โดยก๊าซกรดดงักล่าวจะถูกสง่เขา้ Separator และ Scrubber Column เพื่อท าการแยกสิง่ปนเป้ือนปะปนก่อนที่จะ
สง่ไปยงั Thermal Reactor เพื่อท าปฏกิริยิาการเผาไหม ้(Combustion) กบัอากาศ (Claus Reaction) 

8) หน่วยก าจดักา๊ซกรด (Tail Gas Treating Unit : TGTU) 
 หน้าทีห่ลกัของหน่วยผลิตนี้ คอื การท าหน้าที่ในการเปลี่ยนสารประกอบซลัเฟอร์ที่เหลือจาก SRU โดย

การเตมิไฮโดรเจน (Hydrogenation) เพื่อท าปฏกิริยิาใหอ้ยู่ในรปูของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ โดยก๊าซกรดดงักล่าวจะถูก
สง่เขา้ Absorber ซึง่มหีน้าทีก่ าจดัไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ใน Feed Gas หลงัจากนัน้ treated gas ที่ผ่านการบ าบดัจะ
ถูกสง่ต่อไปยงั Incinerator กอ่นระบายออกสูบ่รรยากาศต่อไป  
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1.2.6 ระบบสาธารณูปโภค (Utilities System) 

1) น ้าใช้ (Water Supply) 
 น ้าใชใ้นกระบวนการผลติเป็นการใชน้ ้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้กบักระบวนการผลิต
ต่างๆ ของโครงการ ซึ่งรบัมาจากระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของไออาร์พีซี และน ้าใช้รบัมาจากระบบประปาของ  
ไออารพ์ซี ีโดยในสว่นของน ้าหล่อเยน็นัน้รบัมาจากระบบระบายความรอ้นรว่มของไออารพ์ซี ีเชน่กนั 

2) ไอน ้า 
 ไอน ้าทีจ่ะใชใ้นโครงการไดม้าจากหมอ้ตม้ไอน ้า (Boiler) ของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของไออาร์พีซ ี      
ซึง่ไอน ้าทีท่างโครงการใชส้ามารถแบง่ได ้2 ประเภท คอื 

 2.1)  ไอน ้าความดนัปานกลาง (Medium Pressure Steam) มคีวามดนั 12 บาร์ ที่อุณหภูม ิ200 องศา
เซลเซยีส ถูกน าไปใชส้ าหรบัหน่วยการผลติ ADU2 และ DHT 

2.2)  ไอน ้ าความดนัต ่า (Low Pressure Steam) มคีวามดนั 3.5 บาร์ ที่อุณหภูม ิ177 องศาเซลเซียส ถูก
น าไปใชส้ าหรบัหน่วยการผลติ ADU2, GCU2, DHT, ARU และ SWS 
 โดยไอน ้าที่ผ่านการใช้งานและกลัน่ตัวเป็นน ้ าแล้วจะถูกรวบรวมเก็บไว้ในถังเกบ็ (Drum) เพื่อน าไป
ปรบัปรงุคณุภาพ โดยการกรองผ่านถ่านกมัมนัต์ (Activated Carbon) กบัแคทไอออน (Cation) และ Mixed Bed Filter 
จากนัน้น าไปลดปรมิาณอากาศลงดว้ย Deaerator ซึง่น ้าที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพน ้าแล้วจะถูกส่งกลบัไปผลิตเป็นไอ
น ้ากลบัมาใชใ้หมอ่กีคร ัง้ 

3) ไฟฟ้า (Electricity) 
 โครงการมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในอตัราไม่เกนิกว่า 15 MW โดยรบัมาจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม
(PW & CHP) ของ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าอยู่ทีป่ระมาณ 278 MW โดยปรมิาณการ
ใชไ้ฟฟ้าสงูสดุของสว่นการผลติของโครงการในปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 5 MW เนื่องจากยงัไมม่กีารกอ่สรา้งและเดนิเครื่อง
หน่วยผลติ DHT 
 นอกจากนี้ ทางไออารพ์ซี ียงัเชือ่มโยงสายไฟฟ้าแรงสงูขนาด 115 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาคจงัหวดัระยอง เพื่อใชเ้ป็นแหล่งไฟฟ้าส ารองในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และม ีUninterrupting Power System 
(UPS) ส าหรบัเกบ็ก าลงัไฟฟ้าส าหรบัจ่ายไฟฟ้าในกรณี Shut Down ซึง่มปีรมิาณเพยีงพอทีส่ามารถใหร้ะบบทัง้หมด
ใชไ้ดน้านอย่างน้อยครึง่ช ัว่โมง 

4) เชื้อเพลิง 
 เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการใหค้วามรอ้นส าหรบัโครงการ จะถูกใชใ้น Heater ของหน่วยการผลติ ADU2 และ DHT 
ไดแ้ก ่Fuel Oil และ Fuel Gas ทีอ่ตัราสว่น 60:40 สว่นเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้น Incinerator ของหน่วยผลติ SRU จะใช ้Fuel 
Gas เป็นเชือ้เพลงิ 
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1.2.7 มลพิษและการจดัการ 

1) มลพิษทางอากาศ 
 มลพษิทางอากาศ แหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศที่ส าคญั ไดแ้ก่ Heater ของหน่วยการผลิต ADU2 และ 
DHT และจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิใน Incinerator ของ SRU1 และ SRU2 โดยแต่ละแหล่งกอ่ใหเ้กดิสารมลพษิ ดงันี้ 

- มลพษิทางอากาศในรปูของก๊าซ SO2, NOx และ TSP 
1.1)  Heater ของหน่วย ADU2 (Heater A&B) กอ่ใหเ้กดิสารมลพษิ คอื ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ก๊าซซลัเฟอร์-          

ไดออกไซด ์(SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยควบคุมให้มคีวามเขม้ขน้ที่ไม่เกนิ 119 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร 420 และ 200 ppm ตามล าดบั สารมลพษิทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด จะถูกปล่อยผา่นปล่อง 2 ปล่อง โดยแต่ละปล่องมคีวาม
สงู 58 เมตร เสน้ผา่นศนูย์กลาง 2.63 เมตร อตัราการไหลรวมของแต่ละปล่องเท่ากบั 60,753 ลูกบาศกเ์มตรปกติ/ช ัว่โมง 
และอุณหภมูก๊ิาซทีป่ล่อยออกเท่ากบั 253 องศาเซลเซยีส 

1.2)  Heater ของหน่วย DHT ก่อให้เกดิสารมลพิษ คือ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยควบคมุใหม้คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 101 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร 420 และ 
200 ppm ตามล าดบั และถูกปล่อยผ่านปล่องที่มคีวามสูง 53 เมตร เสน้ผ่านศูนย์กลาง 1.40 เมตร จ านวน 1 ปล่อง 
อตัราการไหลรวมเท่ากบั 46,433 ลูกบาศกเ์มตรปกต/ิชัว่โมง และอุณหภมูก๊ิาซทีป่ล่อยออกเท่ากบั 188 องศาเซลเซยีส  

1.3)  Incinerator ของหน่วย SRU กอ่ใหเ้กดิสารมลพษิ คอื ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยควบคมุใหม้คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 120 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร 500 และ 
62 ppm ตามล าดบั สารมลพิษที่เกดิขึ้นจะถูกปล่อยผ่านปล่องที่ระดบัความสูง 60 เมตร และมเีสน้ผ่านศูนย์กลาง 1.50 
เมตร อุณหภมูก๊ิาซทีป่ล่อยออก 650 องศาเซลเซยีส และมอีตัราการไหลรวม 25,880 ลูกบาศกเ์มตรปกต/ิชัว่โมง 
 ในกรณีของก๊าซส่วนเกนิที่เกดิจากกระบวนการผลิตของโครงการ ซึ่งถูกระบายจาก Safety Valve และ 
Control Valve ของเครือ่งควบแน่นและหอกลัน่ต่างๆ (อาท ิในหน่วย ADU2 เป็นตน้) ก๊าซสว่นเกนิเหล่านี้จะถูกรวบรวม
และสง่ไปเผาทีห่อเผา (Flare) ใหมท่ีม่คีวามสงู 150 เมตร เสน้ผ่านศูนย์กลาง 64 นิ้ว มคีวามสามารถในการเผา 1,000 
ตนั/ช ัว่โมง อยู่ในบรเิวณลานถงั ซึง่เป็นหอเผาที่ใชฐ้านร่วมกนักบัโรงงานแยกคอนเดนเสทและดซีีซี โดยใชท้่อแยกกนั
แต่มโีครงสรา้งชดุเดยีวกนั ในกรณีเหตุฉุกเฉิน นอกเหนือจากสารมลพิษที่เกดิจากกระบวนการผลิตตามปกติแล้วจะมี
การระบายก๊าซจากอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เพื่อความปลอดภยัในกรณี Shut Down ซึ่งก๊าซจากกระบวนการผลิตที่ยงั
คา้งอยู่ในระบบจะถูกระบายออกจากวาล์วนิรภยับนยอดหอกลัน่ เครื่องควบแน่น (Condenser) และ Knock Out Drum 
ต่างๆ ก๊าซทีร่ะบายออกในกรณีฉุกเฉินนี้จะถูกรวบรวมแลว้สง่ไปเผาทิ้งทีห่อเผาดงักล่าวขา้งตน้เชน่กนั 

- มลพษิทางอากาศในรปูของไอโลหะหนกั 
1.1)  Heaterของหน่วย ADU2 (Heater A&B) ก่อให้เกดิสารมลพิษ คอื ปรอท (HG) และตะกัว่ (Pb) โดย

ในการเดนิเครื่องปกติ ADU2 Heater จะมอีตัราการใชเ้ชื้อเพลิงในรูปของ Fuel Gas (FG) : Fuel Oil = 40 : 60 ซึ่ง
อตัราการใชเ้ชื้อเพลิงในรูป FG ในปัจจุบนัจะอยู่ที่ประมาณ 40 t/d โดยไดม้าจากก๊าซ LPG จากกระบวนการผลิตของ
โครงการผสมกบั LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จากส่วนการผลิตต่างๆ โดยปรมิาณปรอทใน FG ที่ใชม้ี
คา่ความเขม้ขน้ประมาณ 348.3 ppb wt. และปรมิาณตะกัว่ใน FG ทีใ่ชม้คีา่ความเขม้ขน้เท่ากบั 0.0 ppm  

1.2)  Heater ของหน่วย DHT กอ่ใหเ้กดิสารมลพษิ คอื ปรอท (HG) และตะกัว่ (Pb) ในการเดนิเครือ่งปกต ิ
DHT Heater มอีตัราการใชเ้ชื้อเพลิงในรูปของ FG ประมาณ 31 t/d และ FO ประมาณ 47 t/d โดยเชื้อเพลิงในรูป FG 
ไดม้าจาก LPG จากกระบวนการผลติของโครงการผสมกบั LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จากส่วนการ
ผลติต่างๆ โดยปรมิาณปรอทใน FG ที่ใชม้คี่าความเขม้ขน้ประมาณ 348.3 ppb wt. และปรมิาณตะกัว่ใน FG ที่ใชม้คี่า
ความเขม้ขน้เท่ากบั 0.0 ppm 
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1.3)  Incinerator ของหน่วย SRU ก่อให้เกดิสารมลพิษ คอื ปรอท (HG) และตะกัว่ (Pb) ในการเดิน 
เครื่องปกติ SRU1 Incinerator และ SRU2 Incinerator จะมอีตัราการใชเ้ชื้อเพลิงในรูปของ FG รวมประมาณ 21 t/d 
โดยไดม้าจากก๊าซ LPG จากกระบวนการผลิตของโครงการผสมกบั LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จาก
สว่นการผลติต่างๆ โดยปรมิาณปรอทใน FG ที่ใชม้คี่าความเขม้ขน้ประมาณ 348.3 ppb wt. และปรมิาณตะกัว่ใน FG  
ทีใ่ชม้คีา่ความเขม้ขน้เท่ากบั 0.0 ppm    

- มลพษิทางอากาศจากสารอนิทรยี์ 
มลพิษทางอากาศในรูปของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สามารถเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต           

การท างานของส่วนเสรมิการผลิต และการกกัเก็บวตัถุดบิและผลิตภณัฑ์ที่ผลิตไดจ้ากโครงการ ดงันัน้ เพื่อให้ทราบถึง
ปรมิาณของสารอนิทรยี์ระเหยงา่ยทีเ่กดิขึน้ ทางโครงการไดม้กีารจดัท าบญัชแีหล่งก าเนิดสารอนิทรยี์ (VOC Inventory)  

ในพื้นทีส่ว่นการผลติ สว่นเสรมิการผลิต และส่วนลานถงั โดยมกีารพิจารณาครอบคลุม 6 แหล่งก าเนิด
หลกัๆ คอื จากการร ัว่ระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitives) จากการเผาไหม ้(Combustion) จากระบบเผาทิ้ง (Flare) จากการขน
ถ่ายเพื่อการค้า (Transportation and Marketing) จากถังเก็บสารเคมี (Storage Tank) และจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
(Wastewater Treatment Plant) 
 

2) มลพิษทางน ้า 
1) แหล่งก าเนิดน ้าเสียและปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึน้ 

  น ้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ น ้ าเสียจากกิจวตัร
ประจ าวนัของพนักงาน น ้าเสยีจากกระบวนการผลิต/เสรมิการผลิต และน ้าเสยีจากน ้าฝนปนเป้ือน ซึ่งปรมิาณและวธิี
จดัการน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ในแต่ละสว่นสามารถสรปุไดด้งันี้ 
  1.1)  น ้าเสยีจากกจิวตัรประจ าวนัของพนักงาน น ้าเสยีในส่วนนี้จะส่งไปบ าบดัยงัถงับ าบดัส าเรจ็รูป
แบบ SATS โดยน ้าทิ้งทีผ่า่นการบ าบดัแล้วจะระบายลงสู่บ่อพกัน ้าทิ้งของไออาร์พีซี (Retention Pond) 4 บ่อ น ้าฝนที่
เกดิขึน้ในพื้นทีโ่รงงานกจ็ะระบายลงสูบ่อ่พกัชดุนี้ดว้ยเชน่กนัโดยผา่นรางระบาย 
  1.2)  น ้าเสยีจากกระบวนการผลติ/เสรมิการผลติ ไดแ้ก ่Sour Water ซึง่เป็นน ้าเสยีปนเป้ือน H2S และ 
NH3   ที่เกดิขึ้นจาก ADU2, DHT, ARU1&2 และ SRU1&2 ซึ่งจะถูกส่งไปบ าบดัยงัหน่วย SWS2&3 เพื่อก าจดั Sour Gas 
และ Oil ออก โดย Sour Water จะถูกส่งไปบ าบดัยงั SWS2&3 ของโครงการ และบางส่วนจะถูกส่งต่อไปยงั SWS ของ
โรงงานแยกคอนเดนเสท จากนัน้ส่วนที่เป็นน ้าที่ก าจดัสิง่ปนเป้ือนแล้ว (Stripped Water) ส่วนหนึ่งจะถูกน ากลบัไปใช้
ใหมท่ี ่Desalter และใชเ้ป็น      น ้าล้าง (Wash Water) ที่ DHT ส่วนที่เหลือถือเป็นน ้าเสยีจาก Desalter ซึ่ง Desalter 
จะถูกส่งเขา้สู่ CPI และ IAF ส าหรบั Cooling Water Blowdown จะถูกระบายลงสู่ระบบระบายน ้ าฝนของเขต
ประกอบการฯ และบ่อพกัน ้า (Retention Pond) ตามล าดบั นอกจากนี้ยงัมนี ้าเสยีจากการล้างพื้น ซึ่งเกดิขึ้นเป็นครัง้
คราวจะรวบรวมลงสูบ่อ่แยกน ้าและน ้ามนั เพื่อท าการบ าบดักอ่นสง่ไปทีร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีสว่นกลางที ่2 ต่อไป  

  1.3)  น ้าฝนที่มกีารปนเป้ือน (Contaminated Storm Water) ภายในพื้นที่โครงการอาจจะมสีารเคม ี
วตัถุดบิ หรอืผลติภณัฑต์กคา้ง หก หรอืร ัว่ไหลอยู่ ดงันัน้เมื่อมฝีนตกจะเกดิการชะล้างสารต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูป
ของน ้ามนัออกมาปนเป้ือนอยู่ในน ้าฝนดงักล่าว ทางโครงการจดัให้มรีะบบรวบรวมน ้าฝนที่เกดิการปนเป้ือนเพื่อน าไป
บ าบดัในระบบบ าบดั    น ้าเสยี โดยน ้าฝนที่มกีารปนเป้ือนในส่วนพื้นที่ส่วนผลิตของ ADU2 จะถูกรวบรวมไปยงับ่อพกัน ้า
เสยีขนาด 1,814 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ GCU2, LSU2 และ DHT จะถูกรวบรวมลงบ่อพกัขนาด 1,188 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรบัน ้าฝนปนเป้ือนในพื้นที่ส่วนผลิตของ SWS3, ARU2 และ SRU2 จะรวบรวมลงสู่บ่อพกัน ้าเสยีขนาด 720 
ลูกบาศกเ์มตร ซึง่บอ่พกัทัง้หมดมคีวามสามารถรองรบัปรมิาณน ้าฝนทีเ่กดิขึน้ได ้ 
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2) ระบบบ าบดัน ้าเสียและความสามารถในการรองรบั 
2.1)  Sour Water Stripping Unit (SWS) 

     ท าหน้าทีบ่ าบดัน ้าเสยี (Sour Water) ทีม่ ีH2S และ NH3 ผสมอยู่ ซึ่งเกดิจากกระบวนการผลิต
ของโครงการ โดยใชไ้อน ้ าเพื่อแยก H2S และ NH3 ออกมาในรูปก๊าซ หน่วยดงักล่าวประกอบด้วยหอถัง (Packed 
Column) และถงัพกัน ้า (Storage Tank) 
     ลกัษณะการท างานของ Sour Water Stripping Unit โดยการผา่นไอน ้าเขา้ทางดา้นล่างของหอ
ถงั ส่วนน ้าเสยี (Sour Water) จะไหลเขา้ดา้นบนของหอถงัภายในหอถงัจะม ีPackings ต่างๆ บรรจุอยู่เพื่อเพิ่มพื้นที่
สมัผสั และเพิม่ประสทิธิภาพของระบบก าจดั H2S และ NH3 ในสภาวะที่เป็นของเหลว (Liquid Phase) จะท าปฏกิริยิา
กนัไดส้ารประกอบ Ammonium hydrosulphide (NH4SH) ซึ่งมคีุณสมบตัิละลายน ้าไดด้ ีเป็นสารละลายเกลืออยู่กน้ถงั 
น ้าเสยีทีผ่า่นการบ าบดัสว่นนี้ (Stripping Water) จะระบายเขา้สู่ Desalter Unit และ CPI Unit เพื่อแยกเกลือและน ้ามนั
ออกอกีคร ัง้ โดยการท างานของ Desalter จะแยกเกลอืออกโดยการใชก้ระแสไฟฟ้า (Electrostatic) ส่วน H2S และ NH3 
ในสภาวะทีเ่ป็นก๊าซ (Sour Gas) จะถูกระบายออกทางดา้นบนของหอถงั 
  2.2)  Corrugated Plate Interception (CPI) 
     เป็นหน่วยบ าบดัน ้ าเสียที่มีน ้ ามนัผสมอยู่  ท าหน้าที่แยกน ้ าม ัน (Oil) และสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) ออกจากน ้าทิ้ง โดยอาศยัความแตกต่างของความหนาแน่นของน ้ามนัและน ้า น ้าทิ้งที่ออกจาก CPI 
จะสง่เขา้ IAF กอ่นเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีสว่นกลางต่อไป สว่นเศษน ้ามนั (Slop Oil) ทีแ่ยกออกมาจะเกบ็รวบรวมไวใ้น
ถงั Slop Oil Tank เพื่อน ากลบัไปกลัน่ใหม ่
  2.3)  Induced Air Floatation Separators (IAF) 
           เป็นระบบที่ใช้แยกสารแขวนลอย (Suspended Solid) และน ้ ามนั (Oil) ออกจากน ้าที่ผ่าน
ระบบ CPI ของส่วนการผลิต โดยการผสมน ้ากบัฟองอากาศที่มขีนาดประมาณ 700 ถึง 1,500 ไมครอน โดยการใช้
อุปกรณ์สรา้งฟองอากาศ เมือ่ฟองอากาศลอยตวัขึน้มาจะพาสารแขวนลอยที่สมัผสักบัอากาศขึ้นสู่ผวิน ้า โดยระบบ IAF 
ใช้หลักการเหนี่ยวน าฟองอากาศขึ้นมา ซึ่งนิยมใชก้บัสารแขวนลอยที่ตกตะกอนยากมคีวามถ่วงจ าเพาะ (Specific 
Gravity) ต ่า หรอืใชแ้ยกพวกไขมนั น ้ามนั ออกจากน ้าทิ้ง ใชห้ลกัการอดัอากาศ 
  2.4)  Dissolved Air Floation Separator (DAF) 
     เป็นระบบทีใ่ชแ้ยกสารแขวนลอย (Suspended Solid) และน ้ามนั (Oil) ออกจากน ้าผ่านระบบ 
CPI ของส่วนเสรมิการผลิต โดยการผสมน ้ากบัฟองอากาศที่มขีนาดประมาณ 30 ถึง 100 ไมครอน ที่เกดิจากการอดั
อากาศ     เมือ่ฟองอากาศลอยตวัขึ้นมาจะพาสารแขวนลอยที่สมัผสักบัอากาศขึ้นสู่ผวิน ้า โดยระบบ DAF ใชห้ลกัการ
เหนี่ยวน าฟองอากาศขึน้มา ซึง่นิยมใชก้บัสารแขวนลอยทีต่กตะกอนยากมคีวามถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) ต ่า หรอื
ใชแ้ยกพวกไขมนั น ้ามนั ออกจากน ้าทิ้ง ใชห้ลกัการอดัอากาศ 

3) กากของเสีย 
 กากของเสยีทีเ่กดิขึน้จากโครงการจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยจากส านักงาน กากของเสยี

จากกระบวนการผลติ และกากตะกอน/คราบน ้ามนัจากระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ ซึง่มรีายละเอยีดของปรมิาณและ
การจดัการ ดงันี้ 

3.1)  ขยะมลูฝอยจากอาคารส านกังาน 
    มลูฝอยทีเ่กดิขึน้จากพนกังานจะถูกเกบ็รวบรวมไวใ้นถงัขนาด 240 ลิตร เพื่อรอรถเกบ็มูลฝอยของ

ทางหน่วยงานทอ้งถิน่มารบัไปก าจดัต่อไป 
3.2)  กากของเสยีจากกระบวนการผลติ/เสรมิการผลติ 
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      กากของเสียจากกระบวนการผลิต/เสริมการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย ตัวเร่งปฏิกิริยา
เสื่อมสภาพActivated Carbon เสื่อมสภาพ Spent Caustic และทรายกองที่ใชใ้นหน่วย LSU2 โดยมรีายละเอียดของ
ปรมิาณและการจดัการดงันี้ 

- ตวัเรง่ปฏกิริยิาทีเ่สือ่มสภาพจากหน่วย DHT (Co-Mo บน Al2O3) ท าการรวบรวมใส่ Drum ที่ปิด
มดิชดิ และจากหน่วย SRU (Activated Alumina) ท าการรวบรวมใสถ่งัขนาด 200 ลติร ที่มฝีาปิดมดิชดิ แล้วส่งไปก าจดั
ยงับรษิทัทีร่บัก าจดัทีไ่ดร้บัอนุญาตจากทางราชการ หรอืใชเ้ป็นวตัถุดบิส าหรบัโรงงานปนูซเีมนต์ต่อไป 

- Activated Carbon ที่เสื่อมสภาพจากหน่วย ARU ท าการรวบรวมใส่ Jumbo Bag แล้วส่งไป
ก าจดัยงับรษิทัทีร่บัก าจดัทีไ่ดร้บัอนุญาตจากทางราชการ 

- Spent Caustic จาก Caustic Prewash Tower และ  Extractor ของหน่วย  LSU2 ท าการ
รวบรวม    แล้วส่งก าจัดภายนอกโดยหน่วยงานที่รบัอนุญาตจากทางราชการโดยไม่มีการเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่
โครงการ 

- ทรายกรองทีใ่ชใ้นหน่วย LSU2 ท าการรวบรวมใส่ถงัที่มฝีาปิดมดิชดิ แล้วส่งก าจดัภายนอกโดย
หน่วยงานทีร่บัอนุญาตจากทางราชการโดยไมม่กีารเกบ็รวบรวมไวใ้นพื้นทีโ่ครงการ 
 3.3)  กากตะกอนและคราบน ้ามนัจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 
    คราบน ้ามนัจากบ่อแยกน ้าและน ้ามนั และจาก CPI และ IAF ท าการรวบรวมใส่ Slop Oil Tank 
ขนาด 4,100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถงั เพื่อน ากลบัไปท าการกลัน่ใหม่ ส าหรบักากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย
สว่นกลางจะอยู่ภายใตก้ารด าเนินการของเขตประกอบการฯ  

1.2.8 เสียง 

แหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกดิระดบัเสยีงดงัที่ส าคญัของโครงการ ไดแ้ก่ การท างานของ Pump และ Compressor   
ซึ่งก่อให้เกดิเสยีงดงัประมาณ 85-115 dB(A) ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากแหล่งก าเนิด อย่างไรกต็ามโครงการมีการปิด
ครอบอุปกรณ์ดงักล่าวเพื่อเป็นการลดระดบัเสยีงที่จะเกิดขึ้น ส าหรบัพนักงานที่ปฏบิตัิงานในบรเิวณดงักล่าว ทาง
โครงการไดจ้ดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล เชน่ Ear Plug และ Ear Muff ให้แก่พนักงาน รวมทัง้มกีารตรวจ
สภาพการท างานของอุปกรณ์ดงักล่าวเป็นระยะๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดบัเสียงเนื่องจากความ  
ไมส่มบรณ์ูของเครือ่งจกัร 

1.2.9 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

1) อาชีวอนามยัและความปลอดภยัทัว่ไป 
ทางโครงการได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective 

Equipment ; PPE) ให้กบัพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัลักษณะงานต่างๆ พร้อมทัง้ได้มีการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย และ
วางแผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการด าเนินโครงการ โดยมกีารสรา้งความตระหนักถึงความส าคญัของการ
ป้องกนัอนัตราย เพื่อควบคมุและเฝ้าระวงัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตัิงาน นอกจากนี้ยงัมกีารจดัให้มกีารตรวจ
สขุภาพพนกังานเป็นประจ าทุกปี (รวมทัง้พนักงานที่เขา้ใหม่ และพนักงานที่เป็นกลุ่มเสีย่ง) พรอ้มทัง้มสีถานพยาบาล
เบือ้งตน้ภายในพื้นทีโ่ครงการ รวมทัง้รถส ารองส าหรบัรบัส่งผูบ้าดเจ็บ/เจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉินไปยงัสถานพยาบาลได้
ทนัท่วงท ี
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2) การจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ทางโครงการไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อ

ท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบาย และวางแผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการด าเนินโครงการ โดยมกีารสรา้ง
ความตระหนกัถงึความส าคญัของการป้องกนัอนัตราย เพื่อควบคมุและเฝ้าระวงัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน 

3) แผนปฏิบติัการฉุกเฉิน 
บรษิทัฯ มกีารจดัเตรยีมแผนฉุกเฉินสว่นกลางขึน้เพื่อให้เป็นเกณฑ์เดยีวกนัส าหรบัโรงงานต่างๆ ในเครอื

ของบรษิทัฯ โดยแบง่แผนปฏบิตักิารฉุกเฉินตามความรนุแรงออกเป็น 4 ระดบั มรีายละเอยีดดงันี้ 
3.1) ระดบั 1A (เหตุฉุกเฉินระดบัโรงงาน) หมายถงึ เหตุภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในเขต

ประกอบการฯ ไออาร์พีซี สามารถควบคุมไดด้ว้ยบุคลากรและอุปกรณ์การระงบัเหตุภาวะฉุกเฉิน
ภายในพื้นที ่หรอืทมีระงบัเหตุภาวะฉุกเฉินโรงงาน และทมีสนบัสนุนของโรงงานบางสว่น 

3.2) ระดบั 1B (เหตุฉุกเฉินระดบัเขตประกอบการฯ) หมายถงึ เหตุภาวะฉุกเฉินที่เกดิขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งของเขตประกอบการฯ ไออารพ์ซี ีซึง่ผูส้ ัง่การ ณ ทีเ่กดิเหตุในขณะนัน้ พจิารณาแล้วเห็นว่าเป็น
เหตุการณ์ทีร่นุแรงไมส่ามารถระงบัเหตุไดโ้ดยพื้นทีต่อ้งไดร้บัความชว่ยเหลือจากทีมระงบัเหตุภาวะ
ฉุกเฉินโรงงาน และทมีสนบัสนุนของโรงงานเตม็รปูแบบ 

3.3) ระดบั 3 (เหตุฉุกเฉินระดบัจงัหวดั) หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกดิขึ้นแล้วไม่สามารถระงบัเหตุไดโ้ดย
ทรพัยากรของเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกระดบั
จงัหวดัระยอง 

3.4) ระดบั 4 (เหตุฉุกเฉินระดบัประเทศ/ต่างประเทศ) หมายถงึ เหตุฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้แลว้ไมส่ามารถระงบั
เหตุไดโ้ดยทรพัยากรของเขตประกอบการฯ ไออารพ์ซี ีและหน่วยงานภายนอกระดบัจงัหวดัระยอง 
โดยเหตุฉุกเฉินมีโอกาสขยายใหญ่ ซึ่งต้องระดมความช่วยเหลือทัง้ด้านอุปกรณ์ เครื่องมอืและ
บคุลากร จากหน่วยงานภายนอกระดบัประเทศ/ต่างประเทศ 

4) ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
4.1) ระบบแจง้เหตุฉุกเฉิน 
   โครงการตดิตัง้ระบบเหตุแจง้ฉุกเฉิน ซึง่ประกอบดว้ย แผงควบคมุระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้อุปกรณ์

ตรวจจบัก๊าซธรรมชาติร ัว่ไหล และอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภยั หากเกิดเพลิงไหม้หรือก๊าซรัว่ไหลบรเิวณใด อุปกรณ์
ตรวจจบัก๊าซธรรมชาติแบบอตัโนมตัิบรเิวณนัน้จะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม และห้องควบคุมส่วนกลาง เพื่อท าให้
อุปกรณ์แจง้เหตุเตอืนภยัท างาน ทัง้นี้เพื่ออพยพพนกังานออกจากพื้นทีเ่พลงิไหมไ้ดอ้ย่างทนัท่วงท ีพรอ้มทัง้ส ัง่ให้หน่วย
ผจญเพลงิเขา้ระงบัเหตุโดยทนัท ี

4.2) ระบบระงบัอคัคภียั 
    ระบบป้องกนัและระงบัอัคคีภยัต่างๆ ของโครงการอ้างอิงตาม มาตรฐานของ  National Fire 
Protection Authority (NFPA) เป็นหลกั โดยทีร่ะบบระงบัอคัคภียัต่างๆ ทีต่ดิตัง้ในโครงการ มดีงันี้ 

- ระบบฉีดน ้าฝอยและหวัพ่นน ้าฝอย (Shower) 
- หวัจ่ายน ้าดบัเพลงิภายนอกอาคาร   จ านวน  33    ชดุ 
- หวัจ่ายน ้าดบัเพลงิภายในอาคาร    จ านวน  18    ชดุ 
- หวัจ่ายโฟมภายนอกอาคารและบรเิวณถงัเกบ็วตัถุดบิ จ านวน  162  ชดุ 
- เครือ่งดบัเพลงิคารบ์อนไดออกไซด ์ขนาด 6.9 กก.  จ านวน  10    ชดุ 
- เครือ่งดบัเพลงิผงเคมชีนิด 56 กก.   จ านวน  19    ชดุ 
- เครือ่งดบัเพลงิผงเคมชีนิด 9 กก.    จ านวน  31    ชดุ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงกลัน่น ้ามนั (Refinery) ของบริษทั ไออารพี์ซี จ ากดั (มหาชน) ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2561 
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5) ระบบการตรวจจบักา๊ซ (Gas Detector) 
ทางโครงการมกีารตดิตัง้เครื่องตรวจวดัก๊าซบรเิวณต่างๆ โดยรอบพื้นที่ส่วนการผลิต และส่วนเสรมิการ

ผลติ   โดยอุปกรณ์ที่มกีารติดตัง้จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซไฮโรเจนซลัไฟด์ (H2S) และ
อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซทีเ่ผาไหมไ้ด ้(Combustible Gas) ซึง่อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) จะมกีารติดตัง้
ไวต้ามจุดต่างๆ ของโครงการทัง้พื้นทีส่ว่นการผลติ และพื้นทีส่ว่นเสรมิการผลติ เพื่อตรวจจบัการร ัว่ไหลของก๊าซ H2S  

1.2.10 การรบัเรื่องร้องเรียน 

โครงการไดต้ระหนกัถงึเรือ่งรอ้งเรยีนอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของโครงการ จดัให้มขี ัน้ตอนการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกผ่านทางศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center 
: ECC) เพื่อเป็นช่องทางให้ผูร้บัผลกระทบจากโครงการไดแ้จ้งขอ้รอ้งเรยีนไปยงัเขตประกอบการฯ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุงผลกระทบที่เกดิขึ้น ส าหรบัแนวทางการด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากชุมชนสามารถแจ้ง
เรือ่งรอ้งเรยีนไดโ้ดยสะดวกผา่นศนูย์รบัเรือ่งรอ้งเรยีนไดห้ลายวธิ ีเชน่ การแจง้ผ่านทางโทรศพัท์ การแจ้งผ่านพนักงาน
ฝ่ายมวลชนสมัพนัธ์พื้นที ่การเขา้มาแจง้เหตุรอ้งเรยีนดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

1.2.11 พืน้ท่ีสีเขียว 

การจดัพื้นทีส่เีขยีวของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) จะมกีารปลูก
ตน้ไมย้นืตน้ประเภทไมโ้ตเรว็ เชน่ ตน้สน พชืตระกลูปาล์มและหมาก ยีโ่ถ กฐนิเทพา ฯลฯ และจดัสวนหย่อมตามมมุตกึและ
โดยรอบโรงงานตามความเหมาะสม โดยเฉลีย่ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของพื้นทีโ่ครงการ 

 
1.3 แผนการด าเนินงานการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2561 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ไดร้บัการมอบหมายจากโครงการใหเ้ป็น
ผูด้ าเนินการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที่ 1-1 



บทที ่9
สรปุผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม



 รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงการโรงกลัน่น ้ามนั (Refinery) ของบริษทั ไออารพี์ซี จ ากดั (มหาชน) ระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2561 
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บรษิทั ยไูนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั  
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สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

9.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

การตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม ของโครงการโรงกลัน่
น ้ามนั ของบรษิัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ระยะด าเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2561 พบว่า 
โครงการไดป้ฏบิตัติามมาตรการครบถว้นสมบรูณ์ทัง้ 12 ประเดน็ คอื มาตรการทัว่ไป คณุภาพอากาศ คุณภาพน ้า ระดบั
เสยีง การคมนาคม การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม กากของเสยี สงัคม-เศรษฐกจิ สนุทรยีภาพ อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั การศกึษาดา้นอนัตรายรา้ยแรง และดา้นอื่นๆ ที่ก าหนดไว ้และไดม้กีารน าระบบการจดัการสิง่แวดล้อมและ
ความปลอดภยัเขา้มาใช้ในการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ดา้นคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รายละเอยีดดงับทที ่2 

9.2 สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระยะด าเนินการ ของโครงการโรงกลัน่น ้ามนั ของบรษิทั ไออารพ์ีซ ี
จ ากดั (มหาชน) ระยะด าเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย การติดตามตรวจสอบ
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ (รายละเอยีดดงับทที ่3) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศจากปล่อง (รายละเอยีดดงับท
ที ่4) การตดิตามตรวจสอบระดบัเสยีง (รายละเอยีดดงับทที ่5) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้า (รายละเอยีดดงับทที ่6) 
การอาชวีอนามยั และความปลอดภยั (รายละเอยีดดงับทที ่7) และกากของเสยี (รายละเอียดดงับทที่ 8) พบว่า ผลการ
ตดิตามตรวจสอบอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดทัง้หมด 

 


	01. ปก
	02. หนังสือรับรองรายงาน IRPCn Refinery
	03. หนังสือนำส่งรายงาน
	1. สารบัญ
	1.1 ใบคั่นบท -1
	2. Chapter 1
	2.1 ใบคั่นบท - 2
	3. Chapter 2
	3.1 ใบคั่นบท -3
	4. Chapter 3
	4.1 ใบคั่นบท - 4
	5. Chapter 4
	5.1 ใบคั่นบท - 5
	6. Chapter 5
	6.1 ใบคั่นบท - 6
	7. Chapter 6
	7.1 ใบคั่นบท - 7
	8. Chapter 7
	8.1 ใบคั่นบท - 8
	9. Chapter 8
	9.1 ใบคั่นบท -9
	10. Chapter 9
	00. ใบคั่น - ก-1
	01. ก-01 สำเนาหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1009
	02. ใบคั่น - ก-2
	03. ก-02 เอกสารเปลี่ยนชื่อบริษัท
	04. ใบคั่น - ก-3
	05. ก-03 สำเนานำส่งรายงาน_REFY_2-60
	06. ใบคั่น - ก-4
	07. ก-04 ผลการศึกษา Hazop
	08. ใบคั่น - ก-5
	09. ก-05 ตัวอย่างแบบแจ้งหยุดเดินเครื่องจักรของบ.ในเขตประกอบการฯ บมจ.ไออาร์พีซี
	ก-05 แจ้งหยุดเดินเครื่องจักร

	10. ใบคั่น - ก-6
	11. ก-06 Lesson Leran
	12. ใบคั่น - ก-7
	13. ก-07 ฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน----หน้าปก
	14. ใบคั่น - ข-1
	15. ข-01 เอกสารรับรองปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมันเตา
	COA with Specification
	ALR-COA-1801-00970

	S2_09-Mar-2018.pdf
	COA with Specification
	ALR-COA-1803-02565


	S2_25-Jun-2018.pdf
	COA with Specification
	ALR-COA-1806-06062



	16. ใบคั่น - ข-2
	17. ข-02 มาตรการปฏิบัติกรณีที่เกิดการแจ้งเตือนของ CEMs
	18. ใบคั่น - ข-3
	19. ข-03 Exp_2021_04_16_หนังสือแจ้งการมีบุคลากรฯ_Refy_update 7 June 61
	20. ใบคั่น - ข-4
	21. ข-04 Yearly PM Refinery
	22. ใบคั่น - ข-5
	23. ข-05 รายงานการตรวจวัดการรั่วชึม
	24. ใบคั่น - ค-1
	25. ค-01 เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ
	ค-01 เอกสารการอบรมพนักงานขับรถและการขนถ่ายก่อนเข้าทำงาน
	ค-01 เอกสารการอบรมพนักงานขับรถและการขนถ่ายก่อนเข้าทำงาน1

	26. ใบคั่น - ค-2
	27. ค-02 แบบตรวจสอบสภาพรถบรรทุก
	28. ใบคั่น - ค-3
	29. ค-03 ผลการตรวจเช็คความปลอดภัยระหว่างเรือ
	30. ใบคั่น - ง
	31. ง- การขุดลอกรางระบายน้ำ
	32. ใบคั่น - จ-1
	33. จ-01. ใบเสร็จค่ากำจัดขยะเทศบาล_ม.ค.
	34. ใบคั่น - จ-2
	35. จ-02 หนังสืออนุญาติให้นำขยะออกฯ
	36. ใบคั่น - จ-3
	37. จ-03 ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
	38. ใบคั่น - ฉ-1
	39. ฉ-01ข้อมูลพนักงานในท้องถิ่น (EIA-2018)
	40. ใบคั่น - ฉ-2
	41. ฉ-02 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน_CSR
	42. ใบคั่น - ฉ-3
	43. ฉ-03 ผังขั้นตอนการจัดการและตอบโต้เรื่องร้องเรียน
	44. ใบคั่น - ฉ-4
	45. ฉ-04 เอกสารการดูแลพื้นที่สีเขียว
	สัญญางานดูแลต้นไม้ สวนหย่อมฯ(SMV) ปี 2559-2561
	สัญญางานดูแลต้นไม้ สวนหย่อมฯ(แม่โจ้) ปี 2559-2561

	46. ใบคั่น - ช-1
	47. ช-01 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
	48. ใบคั่น - ช-2
	49. ช-02 นโยบายคุณภาพ
	50. ใบคั่น - ช-3
	51. ช-03 แผนป้องกันและระวังอัคคีภัย
	52. ใบคั่น - ช-4
	53. ช-04 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ปี 2561
	54. ใบคั่น - ช-5
	55. ช-05 เอกสารการอบรมอาชีวอนามัย
	56. ใบคั่น - ช-6
	57. ช-06 Occ.health_
	58. ใบคั่น - ช-7
	59. ช-07 เอกสารนำส่งประเมินความเสี่ยง แก้ไข_REFY (ประทับตรารับ)
	60. ใบคั่น - ช-8
	61. ช-08 การควบคุมตรวจสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงใน IRPC GROUP_SF5310-1002 R...
	62. ใบคั่น - ซ-1
	63. ซ-01 Work Permit
	64. ใบคั่น - ซ-2
	65. ซ-02 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	66. ใบคั่น - ฌ
	67. ฌ-บันทึกอุบัติเหตุ Refy
	68. ใบคั่น - ญ
	69. ญ-แผนการตรวจสุขภาพ REF ปี 2561
	70. ใบคั่น - ฏ
	71. ฎ แผนงาน Socio Survey_2018
	72. ใบคั่น - ฎ-1
	73. ฏ-01 ผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศโดยทั่วไป
	74. ใบคั่น - ฎ-2
	75. ฏ-02 ผลการวิเคราะห์คุณภาพปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายจากโรงงาน
	76. ใบคั่น - ฎ-3
	77. ฏ-03 ผลการวิเคราะห์ระดับเสียง
	78. ใบคั่น - ฎ-4
	79. ฏ-04 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
	80. ใบคั่น - ฎ-5
	81. ฏ-05 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
	CHEMICAL_RE_REDS_1_2561
	CHEMICAL_RE_REDS_2_2561
	SOUND_LEQ_RE_REA2_1_2561
	SOUND_LEQ_RE_REA2_1_2561
	หน้าปก
	ปก
	สรุป
	ข้อมูล
	Layout
	Certificate


	SOUND_LEQ_RE_REA2_2_2561
	SOUND_LEQ_RE_REA2_2_2561
	หน้าปก
	ปก
	สรุป
	ข้อมูล
	Layout
	Certificate


	SOUND_OCTAVEBAND_RE_REA2_1_2561
	SOUND_OCTAVEBAND_RE_REA2_1_2561
	หน้าปก
	ปก 
	ผล
	Layout
	Certificate


	SOUND_OCTAVEBAND_RE_REA2_2_2561
	SOUND_OCTAVEBAND_RE_REA2_2_2561
	หน้าปก
	ปก 
	ผล
	Layout
	Certificate


	SOUND_TWA_RE_REA2_1_2561
	SOUND_TWA_RE_REA2_1_2561
	หน้าปก
	ปกใน
	สรุป
	ข้อมูล
	Layout
	Certificate


	SOUND_TWA_RE_REA2_2_2561
	SOUND_TWA_RE_REA2_2_2561
	หน้าปก
	ปกใน
	สรุป
	ข้อมูล
	Layout
	Certificate



	82. ใบคั่น - ฐ
	83. ฐ- มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
	84. ใบคั่น - ฑ -1
	85. ฑ-01 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ_UAE
	86. ใบคั่น - ฑ - 2
	87. ฑ-02 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ_IRPC
	L09-AT-SP003-A3_Conductivity Meter Cal Report 2018
	L09-AT-SP003-A3_Conductivity Meter PM Report 2018
	L09-AT-WE001_pH Meter Cal Report 2018

	88. ใบคั่น - ฒ - 1
	89. ฒ-01 ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ UAE (Ex. 2-02-2019)
	90. ใบคั่น - ฒ -2
	91. ฒ-02ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ IRPC



