


เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด  
ขนาดกำลังการผลิตตดิตั้งรวม 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) (ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp)  
และมกีารพัฒนาโครงการเพ่ิมอกี 3,518.64 กิโลวตัต (kWp))                                                                             บริษัท ซิมไบโอร พีเอม็อาร จำกัด 

 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                          -1- 

 

1. ความเปนมาและเหตุผลความจำเปนของโครงการ  
   
ปจจุบันบริษัท ซิมไบโอร พีเอ็มอาร จำกัด (“บริษัท”) ประกอบกิจการผลิตไฟฟาและจำหนายไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย 999.10 
กิโลวัตต (kWp) ตั้งอยู ณ เลขที่ 32 หมูที่ 2 ถนนปูเจาสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ (ที่ตั้งโครงการแสดงดังรูปที่ 1-1) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต 
การประกอบกิจการพลังงานตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับ
การยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 แตเปนกิจการที่ตองแจงตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดใหกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต
เปนกิจการที่ตองแจง พ.ศ. 2551 โดยบริษัทฯ ไดรับแจงประกอบกิจการผลิตไฟฟาและจำหนายไฟฟาที่ไดรับการ
ยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต ดังหนังสือสำนกังานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ 5502/9133 ลงวันที่ 
4 สิงหาคม 2563  

 
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงการใชพื้นที่ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีโครงการที่จะดำเนินการติดตั้งแผงเซลล

แสงอาทิตยบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด เพิ่มเติม โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งสวนที่จะติดตั้งเพิ่มเติม 3,518.64 
กิโลวัตต (kWp) รวมกำลังการผลิตติดตั้งเปน 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวเปนการสนับสนุน
แผนยุทธศาสตรดานพลังงานทดแทนของภาครัฐที่สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
ลดการนำเขาและใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และชวยสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศ รวมทั้งเปน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและคารบอน ซึ่งถือเปนการรักษาสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย 

 
อยางไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลนิ 

จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) เขาขายตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟาตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยในการขอรับใบอนุญาตจะตองจัดทำรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
วาดวยมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับผูไดรับการยกเวนไมตองจัดทำ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2555 และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื ่อง มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดลอม สำหรับผู ประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจากเทคโนโลยีแผงโฟโต 
โวลเทอิก ที่เขาขายตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา พ.ศ. 2557 รวมถึงจะตองดำเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาดวยการรับฟงความคิดเห็นและทำความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสยี
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา พ.ศ. 2559 ในการนี้ บริษัทฯ จึงไดมอบหมายให บริษัท 
วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด (“บริษัทที่ปรึกษา”) ซึ่งเปนนิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทำรายงานฯ ที่ข้ึนทะเบียนกับสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ใบอนุญาตเลขที่ 3/2564 เปนผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินการดังกลาวขางตน 

เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมสีวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตัง้บนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด 

ขนาดกำลังการผลติติดตั้งรวม 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) 
(ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp) และมีการพัฒนาโครงการเพ่ิมอีก 3,518.64 กิโลวัตต (kWp))  

ชองบริษัท ซิมไบโอร พีเอ็มอาร จำกัด 
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รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ 
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2. ขั้นตอนและแผนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

บริษัทที่ปรึกษาไดกำหนดข้ันตอนและแผนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
รวม 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) (ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp) และมีการพัฒนาโครงการเพิ่มอีก 
3,518.64 กิโลวัตต (kWp)) ของบริษัท ซิมไบโอร พีเอ็มอาร จำกัด ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและทำความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา พ.ศ. 2559 โดยขั้นตอนและแผนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2-1 

 

ตารางที่ 2-1 
ขั้นตอนและแผนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ชวงดำเนินการ 
แผนการดำเนินงาน 

พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
1. การเตรียมการ      

- การจัดทำโปสเตอรขอมูลขาวสารโครงการ 
- การประสานงานหนวยงานราชการและผูนำชุมชน 

31 พ.ค.-4 มิ.ย. 64     

2. การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชน       
- การเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชน  7-9 มิ.ย. 64     
- การดำเนินการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสาร

โครงการ  
7-9 มิ.ย. 64     

- การเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ 7-24 มิ.ย. 64     
3. การดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

และผูมีสวนไดเสีย   
    

- การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นผานชองทางตาง ๆ 
เชน จดหมาย/ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร และอีเมล  

25 มิ.ย.-9 ก.ค. 64     

4. การสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และผูมีสวนไดเสีย  

    

- การรวบรวมประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือจัดทำ
เปนเอกสารสำหรับประกาศสรุปผลการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

10-15 ก.ค. 64  
 

    

5. การเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และผูมีสวนไดเสีย  

    

- การจัดสงเอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นทาง
ไปรษณียเพ่ือขอความอนุเคราะหเผยแพร 

16 ก.ค. 64     

- การเผยแพรเอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย (เอกสารฉบับน้ี) 

16 ก.ค. 64 เปนตนไป 
(อยางนอย 15 วัน) 

    

ที่มา : บริษัท วิชั่น อ ีคอนซัลแทนท จำกัด, 2564 
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3. ผลการดำเนินงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
 
3.1 การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับโครงการ 
 
3.1.1 การเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชน 
 

บริษัทที่ปรึกษาไดเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชนที่เก่ียวของระหวางวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธโครงการและใหขอมูลรายละเอียดโครงการ รวมทั้งขอความอนุเคราะหในการปด
ประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย โดยรายละเอียดผล
การดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 3-1 
 

ตารางที่ 3-1 
การเขาพบหนวยงานราชการและผูนำชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธและใหขอมูลรายละเอียดโครงการ 

 

ลำดับท่ี วัน/เวลา เขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

1. 7 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 น. 

ผูชำนาญการพิเศษฝายสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
ประจำเขต 13 

 

 
2. 7 มิถุนายน 2564 

เวลา 10.30 น. 
กำนันตำบลทรงคนอง 

 

 

3. 7 มิถุนายน 2564 
11.00 น. 

ผูใหญบานหมูท่ี 1 
ตำบลทรงคนอง 

 

 

4. 7 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.30 น. 
 

ผูใหญบานหมูท่ี 9 
ตำบลบางกระสอบ 

 

 
 

07-06-2021 

07-06-2021 

07-06-2021 

07-06-2021 
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ตารางที่ 3-1 (ตอ-1) 

ลำดับท่ี วัน/เวลา เขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

5. 7 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.00 น. 

ผูใหญบานหมูท่ี 10 
ตำบลบางกระสอบ 

 

 
 

6. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00 น. 

ประธานชุมชนหมูท่ี 1 รวมใจพัฒนา 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรงกลาง) 

 

 
 

7. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.30 น. 

ประธานชุมชนหมูท่ี 2 พัฒนา 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรงกลาง) 

 

 
 

8. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.00 น. 

ประธานชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมูท่ี 4 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรงกลาง) 

 

 
 

9. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.30 น. 

รองประธานชุมชนเอราวัณ 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรงใต) 

 

 
 

10. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.00 น. 
 

ประธานชุมชนรวมสุข 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรงใต) 

 

 
 

07-06-2021 

08-06-2021 

08-06-2021 

08-06-2021 

08-06-2021 

08-06-2021 
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ตารางที่ 3-1 (ตอ-2) 

ลำดับท่ี วัน/เวลา เขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

11. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.30 น. 

ประธานชุมชนคลองขุดพัฒนา 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรงใต) 

 

 
 

12. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 16.00 น. 

ประธานชุมชนหมูท่ี 6  
สำโรงใตพัฒนา  
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรงใต) 

 

 
 

13. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 16.30 น. 

ประธานชุมชนพิทักษธรรม หมูท่ี 9 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรงใต) 

 

 
 

14. 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 17.00 น. 

ประธานชุมชนรวมรังสรรค 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลสำโรง) 

 

 
 

15. 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 10.00 น. 

ปลัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 
 

 
 

16. 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 11.00 น. 

ประธานชุมชนไทยสมุทรรวมพัฒนา 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลบางหัวเสือ) 

 

  
 

08-06-2021 

08-06-2021 

08-06-2021 

08-06-2021 

09-06-2021 

09-06-2021 
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ตารางที่ 3-1 (ตอ-3) 

ลำดับท่ี วัน/เวลา เขาพบ บรรยากาศการเขาพบ 

17. 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00 น. 

ประธานชุมชนอิสระพัฒนา หมูท่ี 10 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลบางหญาแพรก) 

 
 

 
 

18. 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.30 น. 

ประธานชุมชนชุมชนอยูเจริญ 19 
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย  
(ตำบลบางหญาแพรก) 

 

 
 

ที่มา : บริษัท วิชั่น อ ีคอนซัลแทนท จำกัด, 2564 

  

09-06-2021 

09-06-2021 



เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด  
ขนาดกำลังการผลิตตดิตั้งรวม 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) (ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp)  
และมกีารพัฒนาโครงการเพ่ิมอกี 3,518.64 กิโลวตัต (kWp))                                                                             บริษัท ซิมไบโอร พีเอม็อาร จำกัด 

 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                          -8- 

3.1.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ  
 

บริษัทที่ปรึกษาไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการในรูปแบบโปสเตอรขนาด A3 (ดังรูปที่ 3-1) 
โดยรายละเอียดขอมูลที่เผยแพรจะเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนและทำความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟา พ.ศ. 2559 ประกอบดวย เหตุผลและความจำเปน ที่ตั้งโครงการ รายละเอียดโครงการ กระบวนการ
ผลิตไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค แผนพัฒนาโครงการ ประโยชนที ่ชุมชนหรือประชาชนไดรับ ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการดานสิ่งแวดลอม แผนการดำเนินงานดานการรับฟงความคิดเห็น ชองทางติดตอสอบถาม  
เปนตน โดยบริษัทที่ปรึกษาไดดำเนินการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหในการปดประกาศขอเผยแพรขอมูลขาวสาร
โครงการ เมื ่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 และเผยแพรเปนระยะเวลาอยางนอย 15 วัน (7-24 มิถุนายน 2564)  
ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี้ (รูปที่ 3-2) 

 

- ที่ตั้งโครงการ (บริษัท สยามมิชลิน จำกัด) 
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ     
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 13 
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 
- ที่วาการอำเภอพระประแดง                             
- สำนักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมงิพราย 
- ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทรงคนอง 
- ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบางกระสอบ       
- ที่ทำการกำนันตำบลทรงคนอง 
- ที่ทำการกำนันตำบลบางกระสอบ 
- ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 1 บานคลองวัดใหม ตำบลทรงคนอง 
- ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 6 บานบางเจา ตำบลบางกระสอบ 
- ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 9 บานปากคลองขายเสา ตำบลบางกระสอบ 
- ที่ทำการผูใหญบานหมูที่ 10 บานบางกระสอบ ตำบลบางกระสอบ 
- ที่ทำการชุมชนหมูที่ 1 รวมใจพฒันา ตำบลสำโรงกลาง 
- ที่ทำการชุมชนหมูที่ 2 พฒันา ตำบลสำโรงกลาง 
- ที่ทำการชุมชนเกิดเอ่ียมพัฒนา ตำบลสำโรงกลาง 
- ที่ทำการชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมู 4 ตำบลสำโรงกลาง 
- ที่ทำการชุมชนเอราวัณ ตำบลสำโรงใต 
- ที่ทำการชุมชนรวมสุข ตำบลสำโรงใต 
- ที่ทำการชุมชนคลองขุดพัฒนา ตำบลสำโรงใต 
- ที่ทำการชุมชนหมูที่ 6 สำโรงใตพัฒนา ตำบลสำโรงใต 
- ที่ทำการชุมชนพิทักษธรรม หมูที่ 7 ตำบลสำโรงใต 
- ที่ทำการชุมชนพิทักษธรรม หมูที่ 9 ตำบลสำโรงใต 
- ที่ทำการชุมชนรวมรังสรรค ตำบลสำโรง 
- ที่ทำการชุมชนไทยสมุทรรวมพฒันา ตำบลบางหัวเสือ 
- ที่ทำการชุมชนทองคุงพัฒนา ตำบลบางหญาแพรก 
- ที่ทำการชุมชนอิสระพัฒนา หมู 10 ตำบลบางหญาแพรก 
- ที่ทำการชุมชนหมูที่ 11 พรอมใจกาวหนา ตำบลบางหญาแพรก 
- ที่ทำการชุมชนชุมชนอยูเจริญ 19 ตำบลบางหญาแพรก 
- เว็บไซตบริษทั วิชัน่ อี คอนซัลแทนท จำกัด (www.visione-consult.com) 
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รูปที่ 3-1 สื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการในรูปแบบโปสเตอรขนาด A3 
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รูปที่ 3-1 สื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการในรูปแบบโปสเตอรขนาด A3 (ตอ) 
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 ท่ีต้ังโครงการ (บริษัท สยามมิชลิน จำกัด) 

 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 13 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

  

  
ท่ีวาการอำเภอพระประแดง 

 
ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลทรงคนอง  

 

ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลบางกระสอบ 

  
สำนักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 

 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จังหวัดสมุทรปราการ 

รูปที่ 3-2  ตัวอยางสถานที่ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ  

09-06-2021 07-06-2021 

08-06-2021 
07-06-2021 

07-06-2021 
08-06-2021 

09-06-2021 08-06-2021 



เอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด  
ขนาดกำลังการผลิตตดิตั้งรวม 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) (ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp)  
และมกีารพัฒนาโครงการเพ่ิมอกี 3,518.64 กิโลวตัต (kWp))                                                                             บริษัท ซิมไบโอร พีเอม็อาร จำกัด 

 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด                                                                                          -12- 

3.2 การดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียเพ่ิมเติม 
 

ภายหลังจากที่ไดมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการ ณ สถานที่ตาง ๆ ตั้งแตวันที่  
7-24 มิถุนายน 2564 แลวนั้น (เผยแพรอยางนอย 15 วัน) บริษัทที่ปรึกษาไดเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวน 
ไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นผานชองทางตาง ๆ ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 โดยชองทางที่
สามารถแสดงความคิดเห็นฯ ประกอบดวย จดหมาย/ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร อีเมล รายละเอียดดังนี้ 

 

• บริษัท ซิมไบโอร พีเอ็มอาร จำกัด (ผูขอรับใบอนุญาต) 
ที่อยู : 475 อาคารสิริภิญโญ หองเลขที่ 1202/1 ชั้นที่ 12  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ผูประสานงาน : คุณอนิวรรต  ชสูงค 
โทรศัพท : 08 3658 3714                
อีเมล : aniwat.choosong@symbiorsolar.com 

 

• บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม) 
ที่อยู : 101/22 หมูที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3 ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ผูประสานงาน : คุณนลนิทรัตน  แกวประสิทธิ ์
โทรศัพท : 0 2965 8230 ถึง 2 ตอ 108  โทรสาร :  0 2965 8233 
อีเมล : nalinrat.k@visione-consult.com 

 
3.3  ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 
จากการเขาพบหนวยงานราชการและผู นำชุมชนที ่เกี ่ยวของระหวางวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธและใหขอมูลรายละเอียดโครงการนั้น สามารถสรุปประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ขอหวงกังวลไดดังตารางที่ 3-2 

และจากการเปดโอกาสใหประชาชนและผู ม ีสวนไดเสีย รวมถึงผู ท ี ่สนใจทั ่วไปไดแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวลเพิ่มเติมผานชองทางตาง ๆ ประกอบดวย ทางจดหมาย/ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร 
และอีเมล ในชวงระหวางวันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 วัน ปรากฎวา ไมมี 
ผูแสดงความคิดเห็นผานชองทางดังกลาวแตอยางใด  

 
3.4 การเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 
บริษัทที่ปรึกษาไดจัดทำเอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ภายใน 15 วัน 

นับแตวันที่รับฟงความคิดเห็นแลวเสร็จ และไดทำการเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จำกัด 
(www.visione-consult.com) พรอมทั ้งไดทำการปดประกาศเผยแพร ณ หนวยงานตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของ ไดแก 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 13  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ    
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ ที่วาการอำเภอพระประแดง  สำนักงานเทศบาล
เมืองปูเจาสมิงพราย ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทรงคนอง ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบางกระสอบ           
ที่ทำการกำนัน ผูใหญบาน และประธานชุมชน เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและทำความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา พ.ศ. 2559 

http://www.visione-consult.com/
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ตารางที่ 3-2 
สรุปประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวล และคำชี้แจงเพ่ิมเติม 

 

ประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวล คำชี้แจงเพ่ิมเติม 

- แผงโซลารเซลลที ่ใชจะทำใหเกิดคลื ่นความรอนหรือ
คล ื ่นไฟฟาที ่ เป นอ ันตรายตอคน ส ัตว  เล ี ้ยง และ
สิ่งแวดลอมหรือไม (กำนันตำบลทรงคะนอง, ประธาน
ชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมู 4) 

- แผงโซลารเซลลจะทำใหเกิดคลื ่นไฟฟาที ่อาจสงผล
กระทบตอสัญญาณโทรทัศน และสัญญาณโทรศัพท
หรือไม (ประธานชุมชนหมูท่ี 1 รวมใจพัฒนา) 

- แผงโซลาร  เซลล จะทำใหเก ิดแสงสะทอนหร ือไม  
(ประธานชุมชนหมูท่ี 1 รวมใจพัฒนา) 

- การเกิดแสงและการสะทอนจะขึ ้นอยู กับตำแหนงของมุมดวง
อาทิตย กระทำก ับแผงเซลลแสงอาทิตย  ตำแหนงของผ ู รับ
ผลกระทบ และระยะหางระหวางผูรับผลกระทบและแผงเซลล
แสงอาทิตย นอกจากน้ี จากขอมูลเทคโนโลยีการผลิตแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิดผลึก พบวา มีการพัฒนาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ดานรับแสงของเซลลจะตองถูกเคลือบดวยวัสดุไดอิเล็กทริกเปน
ชั ้นบางที ่เร ียกวา ARC (anti-reflection coating) เพื ่อลดการ
สะทอนแสงของผิวหนาของเซลลใหต่ำที ่สุด สวนตัวนำไฟฟาท่ี
ดานหลังของเซลลเปนลักษณะสัมผัสเต็มแผนเซลล เนื ่องจาก
ดานหลังของเซลลไมตองรับแสงมีสีดำหรือสีเขมมากกวาสีออน 
เพื่อใหสามารถดูดกลืนแสงไดมากที่สุด และจากพิจารณางานวจิัย 
Walpole Solar Farm 1.5 เมตร พบวา แสงสะทอนที่จะเกิดขึ้น
จากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะเกิดขึ้นเวลาสั้น ๆ ชวงเชา 
หรือตอนเย็น นอกจากนี้ จากการศึกษาของ U.S. Department 
of Energy Solar พบวา แผงเซลลแสงอาทิตยรุ นใหม สะทอน
แสงอาทิตยเพียงรอยละสองของแสงตกกระทบ ซ่ึงใกลเคียงกับผิว
น้ำ และนอยกวาดิน หรือปาไม ด ังนั ้น จากคุณสมบัติของ
เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย และการหันหนาของแผงเซลล
แสงอาทิตย จึงคาดการณวาไมสงผลกระทบตอผูอื่นที่สัญจรไปมา
และประชาชนท่ีอาศัยบริเวณใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการแตอยางใด  

- แผงโซลารเซลลมีอายุการใชงานกี่ป (ปลัดเทศบาลเมอืง
ปูเจาสมิงพราย) 

- แผงเซลลแสงอาทิตยมีอายุการใชงานประมาณ 25-30 ป 

- โรงงานมีการเผาไหมยาง ซึ่งจะทำใหเกิดเขมาควัน จะมี
ผลกระทบกับแผงโซลาเซลลที่ติดตั้งบนหลังคาหรือไม 
(ประธานชุมชนหมูท่ี 2 พัฒนา) 

- เขม าคว ัน เศษฝุ นเศษดินที ่ เกาะบนผิวหนาของแผงเซลล
แสงอาทิตยอาจสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของโครงการ
ลดลง ดังนั ้น โครงการจึงไดกำหนดใหมีงานการลางแผงเซลล
แสงอาทิตยเปนประจำปละ 4 ครั ้ง และมีกำหนดใหมีแผนการ
บำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive maintenance; PM) พรอม
ท้ังกำหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตามแผนงานทุกครั้ง 

- กำลังการผลิตที่จะทำการติดตั้งเพิ่มเติมจะไดพลังงาน
เพ่ิมขึ้นเพียงใด เพียงพอกับการใชในโรงงานหรือไม และ
ทางโรงงานย ังตองใช ไฟจากการไฟฟาอย ู หร ือไม 
(ปลัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

- ขนาดกำลังการผลิตติดต้ังรวมเทากับ 4,517.74 กิโลวัตต (kWp) ) 
(ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต (kWp) และมีการ
พัฒนาโครงการเพิ ่มอีก 3,518.64 กิโลวัตต (kWp)) ซึ่งมีความ
เพียงพอสำหรับใชในโรงงาน ท้ังน้ี บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ยังคง
มีการใชไฟฟาจากการไฟฟานครหลวงรวมดวย 

- เมื่อไดพลังงานไฟฟาจากแผงโซลารเซลลแลวจะจายไฟ
ทั้งหมดใหกับโรงงาน หรือจะนำมาเก็บไวเปนไฟสำรอง 
(ปลัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

- ไฟฟาท่ีโครงการผลิตไดจะถูกเชื่อมตอกับสายสงไฟฟาของบริษัท 
สยามมิชลิน จำกัด สำหรับใชในโรงงานตอไป 

- การติดต้ังแผงโซลาเซลลเต็มพ้ืนท่ีบนหลังคาของโรงงาน
ทั ้งหมด ซึ ่งมีแผงเปนจำนวนมากจะมีผลกระทบตอ
ชุมชนโดยรอบโรงงานหรือไม (ปลัดเทศบาลเมืองปูเจา
สมิงพราย) 

- ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ ้นจากการดำเนินงานโครงการจะ
เกิดขึ้นในขั้นตอนการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ไดแก เสียงดัง 
และการคมนาคมขนสง ซึ ่งเปนผลกระทบที ่เก ิดขึ ้นในช วง
ระยะเวลาอันส้ัน 
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ตารางที่ 3-2 (ตอ-1) 

ประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอหวงกังวล คำชี้แจง 

- ในพื้นที ่จ ังหวัดสมุทรปราการมีการติดตั ้งในโรงงาน 
แบบนี้ที่ไหนบางหรือไม (ปลัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิง
พราย) 

- การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาโรงงานในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการมีการติดต้ังอยูหลายบริษัท เชน บริษัท สหรวมทอง 
พลาสติก จำกัด บริษัท กระสอบเกษตร จำกัด และบริษัท ชัยสิทธ์ิ
บรรจุภัณฑ และแกนกระดาษ จำกดั เปนตน 

- แผงโซลารเซลลสามารถเกิดเพลิงไหมไดงายขึ้นหรือไม 
เนื่องจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปนโรงงานที่ผลิต
ยาง มีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหมไดงาย ถาในกรณีที่เกิด
เพลิงไหม หรือเกิดการระเบิดขึ้น ทางโครงการจะมีแผน
ในการรับมืออยางไร เนื่องจากมีชุมชนตั้งอยูโดยรอบ
คอนขางมาก (ปลัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

- โครงการไดดำเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  งานซอมบำร ุงเช ิงป องกัน 
(Preventive Maintenance) พนักงานไดร ับการฝกอบรมตาม
แผนฝกอบรมประจำป อุบัติเหตุ และการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ผลิต
ไฟฟา ซึ ่งจากการประเมินความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ประกอบกิจการ พบวา ระดับความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับต่ำ-
ปานกลาง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดทำแผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมและสอดคลองกับผลการช้ีบงอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยงที่ไดดำเนินการ รวมถึงจัดใหมีแผนการซอม
บำรุงเครื่องจักร/อุปกรณใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาการใชงาน ตามขอกำหนดของผู ผลิตที ่เปนไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรมและความปลอดภัย นอกจากน้ี 
โครงการไดกำหนดแผนฉุกเฉินใหสอดคลองกับการดำเนินงานของ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใน
กรณีเกิดเหตุการณผิดปกติหรือในภาวะฉุกเฉินใหส้ินสุดหรือยุติลง
ในเวลาอันรวดเร็ว และเพ่ือชวยลดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน 
และส่ิงแวดลอมอีกดวย 

- ชุมชนจะไดรับประโยชนจากโครงการอยางไร (ประธาน
ชุมชนไทยสมุทรรวมพัฒนา (หมูท่ี 14 เดิม)) 

- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟา 
- ทำใหเกิดความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาใหแกประเทศ 
- การดำเนินงานของโครงการสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐท่ี

สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย มากขึ ้นเปนการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
หมุนเวียนท่ีสะอาด ไมมีท่ีส้ินสุด 

- ขอใหสงเอกสารรับรองคุณสมบัติของแผงโซลารเซลลท่ี
จะติดตั้ง เพื่อใหเปนขอมูลแกผูนำชุมชนสำหรับในกรณี
ที ่ประชาชนในพื ้นที ่สอบถามขอมูลเพิ ่มเติม (กำนัน
ตำบลทรงคนอง) 

- บริษัทที่ปรึกษาจะจัดสงเอกสารคุณสมบัติของแผงโซลารเซลล 
ใหแกผูนำชุมชนสำหรับในกรณีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมตอไป 
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4. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

จากประเด็นขอคิดเห็น ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดเสีย บริษัทที่ปรึกษาจึงไดนำมาพิจารณากำหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน
ของโครงการ โดยมีรายละเอียดมาตรการเบื้องตน ดังนี้  

 
4.1 มาตรการดานการออกแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 
(1) มาตรฐานอุปกรณ การติดตั้ง การเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา และความปลอดภัยใหเปนไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทามาตรฐานสากล และระเบียบขอกำหนดของการ
ไฟฟา เชน 
- แผงเซลลแสงอาทิตยภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon) ตองเปนไปตาม มอก. 

1843 หรือ IEC 61215 และสำหรับชนิดฟลมบาง (Thin-Film) ตองเปนไปตาม มอก. 2210 หรือ 
IEC 61646 

- มาตรฐานความปลอดภัยของแผงเซลลแสงอาทิตยตองเปนไปตาม มอก. 2580 หรือIEC 61730 
- มาตรฐานของอ ุปกรณ ประกอบ (Balance-of-System Components for Photovoltaic 

Systems) ตองเปนไปตาม IEC 62093 
- การติดตั้งทางไฟฟาและระบบจายกำลังไฟฟาพลังแสงอาทิตย ตองเปนไปตาม มอก. 2572-2555 

หรือ IEC 60364-7-712 
- มาตรฐานการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟากับระบบโครงขายไฟฟาตองเปนไปตามระเบียบหรือ

ขอกำหนดของการไฟฟา IEEE 1547 และ Underwriters Lab (UL) 1741 หรือ IEC 61727 และ 
IEC 62116 

 
(2) ออกแบบโครงการใหมีคาอัตราสวนของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอป ตอขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของ

แผง (Plant Capacity Factor) อยางนอยรอยละ 15 และใหมีคาสัดสวนสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟา 
(Performance Ratio) มากกวารอยละ 75 

(3) ออกแบบชุดโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีความแข็งแรง ใหแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้ง
บนโครงสรางสามารถทนทานตอแรงกระทำจากความเร็วลมไมต่ำกวา 30 เมตรตอวินาที โดยไมเกิดการ
ชำรุดเสียหาย 

(4) ในระหวางการออกแบบและจัดหาอุปกรณ ใหพิจารณาเงื่อนไขและขอกำหนดตาง ๆ เกี่ยวกับการกำจัด
แผงเซลลแสงอาทิตยที่ชำรุดหรือใชงานหมดสภาพแลวของบริษัทผูผลิต หรือผูแทนจำหนาย พรอมทั้ง
เสนอมาตรการดานกำจัดแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ทั้งในระยะดำเนินการตลอดจนกรณีที่
มีการรื ้อถอนเครื่องจักรอุปกรณบางสวนหรือทั้งหมด ทั้งนี ้ ใหพิจารณาเลือกการจัดการแผงเซลล
แสงอาทิตย รวมทั้งอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของดวยวิธีนำกลับมาใชใหม (Recycling 
Method) ไมว าจะเปนภายในหรือนอกประเทศเปนลำดับแรก หากพิจารณาเลือกวิธ ีการอื ่นให
ดำเนินการตามที่กำหนดไวในกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
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4.2 มาตรการดานการจัดการขยะและกากของเสีย 
 

1) ระยะกอสราง 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณรองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสรางไวตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและ

บริเวณที่พักคนงาน (ถามี) ใหพอเพียงและประสานกับหนวยงานทองถิ่นเพื่อดำเนินการกำจัดขยะ
ตอไป 

- หามทิ้งขยะลงในรางระบายน้ำ ทอรวบรวมน้ำเสีย หรือทอระบายน้ำ 
- ผูรับเหมากอสรางตองกำหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะหรือของเสียอันตรายและอบรมให

คนงานที่เก่ียวของมีความรูเก่ียวกับการจัดการขยะและกากของเสียอันตราย 
 

2) มาตรการระยะดำเนินการ 
- จัดเตรียมถังรองรับสำหรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดข้ึนภายในโครงการอยางเพียงพอกอนรวบรวมนำไป

กำจัดตอไป 
- ตองจัดการแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่นๆ ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใชงานตามมาตรการดาน

การออกแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและสอดคลองกับแนวทางในกรณีดังตอไปนี ้
* กรณีสงออกไปจัดการนอกประเทศ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

ขอกำหนดระหวางประเทศ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแลวเสร็จใหแจงสำนักงานทราบภายใน 30 วันนับ
จากที่มีการสงออกไปจัดการนอกประเทศ 

* กรณีการจัดการภายในประเทศ ตองดำเนินการฝงกลบในหลุมฝงกลบของเสียอันตราย (Secure 
Land Fill) หรือเผาทำลายดวยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย หรือจัดการโดยวิธีอื่นโดยใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ทั้งนี้ ใหแจงสำนักงานทราบเปนประจำทุกป 

 

3) มาตรการดานการร้ือถอนอาคาร เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่รองรับขยะที่เกิดข้ึนจากคนงานไวตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณที่พัก

คนงาน (ถามี) ใหพอเพียงและประสานกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อดำเนินการกำจัดขยะตอไป 
- ใหคัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใชไดอีก เชน เศษเหล็กลวดเศษโลหะตาง ๆ เปนตน นำกลับมา

ใชใหม หรือจำหนายใหแกผูรับซื้อ สวนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทำการเก็บรวมกับขยะทั่วไป 
และประสานกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อดำเนินการกำจัดขยะตอไป 

- ตองจัดการแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใชงานตามมาตรการที่ได
เสนอไว และสอดคลองกับแนวทางในกรณีดังตอไปนี้ 
* กรณีสงออกไปจัดการนอกประเทศ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

ขอกำหนดระหวางประเทศ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแลวเสร็จใหแจงสำนักงานทราบภายใน 30 วันนับ
จากที่มีการสงออกไปจัดการนอกประเทศ 

* กรณีการจัดการภายในประเทศ ตองดำเนินการฝงกลบในหลุมฝงกลบของเสียอันตราย (Secure 
Land Fill) หรือเผาทำลายดวยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย หรือจัดการโดยวิธีอื่นโดยใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ทั้งนี้ ใหแจงสำนักงานทราบเปนประจำทุกป 
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4.3 มาตรการดานเสียง 
 
1) ระยะกอสราง 

- กิจกรรมการกอสรางที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงตอชุมชนใหมีการดำเนินงานเฉพาะใน
ชวงเวลากลางวัน  

- เลือกใชอุปกรณและเคร่ืองจักรในการกอสรางที่มีระดับเสียงดังต่ำ พรอมทั้งทำการตรวจสอบและซอม
บำรุงรักษาอุปกรณ/เคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ  

- คนงานที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดังตองสวมอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล คือ ปลั๊กลดเสียง 
(Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 และ 25 
เดซิเบลเอ ตามลำดับ 
 

2) ขั้นตอนการร้ือถอนอาคาร เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ 
- กิจกรรมการร้ือถอนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงตอชุมชนใหมีการดำเนินการเฉพาะในชวงเวลา

กลางวัน  
- เลือกใชอุปกรณและเครื่องจักรในการรื้อถอนที่มีระดับเสียงต่ำและตรวจซอมบำรุงรักษาอุปกรณและ

เคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพในการใชงานใหดีอยูเสมอ  
- คนงานที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดังตองสวมอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล คือ ปลั๊กลดเสียง 

(Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 และ 25 
เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

 
4.4 มาตรการดานคุณภาพน้ำ 
 

1) ระยะกอสราง 
- น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสรางที่มีการปนเปอน (ถามี) จะตองรวบรวมและสงไปบำบัดยัง

ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด 
- ในกรณีที ่เศษวัสดุจากการกอสรางตกลงไปยังรางระบายน้ำฝนของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด  

ใหบริษัทผูรับเหมานำเศษวัสดุดังกลาวออกทันที 
- น้ำเสียจากกิจวัตรประจำวันของคนงานกอสรางจะถูกรวบรวมและบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูปของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด 
 

2) ชวงดำเนินการ 
- จัดหาน้ำใชสำหรับกิจกรรมในโครงการ เชน น้ำใชสำหรับพนักงาน และน้ำใชสำหรับกิจกรรมการลาง

แผงเซลลแสงอาทิตย เปนตน ใหเพียงพอกับความตองการของโครงการโดยไมกระทบตอกิจกรรมการ
ใชน้ำของชุมชนที่มีอยูเดิม 

- น้ำที่เกิดขึ้นจากกระบวนการลางแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาจะไหลลงรางระบายน้ำและ
รวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท สยามมิลิน จำกัด 

- น้ำเสียจากกิจวัตรประจำวนัของพนักงานจะถูกรวบรวมและบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 
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